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* ruszają milionowe inwestycje w Suchedniowie 
i w Michniowie,

* relacja z sesji rady miejskiej,
* co z likwidacją przejazdu kolejowego w ciągu 

ulicy Langiewicza?
* konkurs recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej,
* obchody Dnia Kobiet,
* zebranie Polskiego Związku Wędkarskiego,
* szachowy projekt w naszych szkołach oraz 

wydarzenia sportowe.
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Zdrowych, pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie 
rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wesołego Alleluja życzą 

Małgorzata Styczeń
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Cezary Błach
Burmistrz Miasta i Gminy

„Regionalne Specjały Powiatu Skarżyskiego”
Promocja albumu pod tym tytułem od-

była się 22 marca. Zaprezentowano w nim 
10 kół gospodyń wiejskich oraz zespołów 
pieśni i tańca oraz 30 potraw regionalnych 
z przepisami.  Wśród promowanych były 
nasze zespoły – Michniowianie z Michnio-
wa oraz Skokotliwi z Mostek wraz z miej-
scowym Kołem Gospodyń Wiejskich.

Czytaj na str. 12

Nie cyckały się z rakiem  już po raz czwarty
W niedzielę, 11 mar-

ca, tuż po 13.00 spod hali 
sportowo-rehabilitacyjnej 
w Suchedniowie z udzia-
łem około 300 pań wyru-
szył IV Bieg Kobiet Nie Cyc-
kamy się z Rakiem.

Czytaj na str. 24

Szachy metodą na kompetencje matematyczne
Wsparcie rozwoju kompeten-

cji matematycznych uczniów to 
główny cel projektu Świętokrzy-
ska Szkoła Edukacji Szachowej, 
w którym bierą udział 124 szkoły 
z naszego regionu, w tym Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Suchednio-
wie i SP w Ostojowie.

Czytaj na str. 23

„Radość pisania. Możność  
utrwalania”

21. uczniów z siedmiu szkół podstawowych 
wzięło udział w IV Konkursie Literackim im. Ireny 
Zielińskiej zorganizowanym przez Samorządową 
Szkołę Podstawową Nr 3 w Suchedniowie.

Czytaj na str. 2
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Wydarzenia

W obiektywie

Na prośbę Czytelników na stronie kolorowej publikujemy skład Rady Seniorów I kadencji, w skład 
której wchodzą: górny rząd od lewej - Anna Śmigiel, Ryszard Krakowiak, Elżbieta Gros, Alicja 
Pająk, Halina Ostrowska, Wiesław Kowalik, Marta Staniec, Janina Ryś, Marian Leski i Ewa 
Antosik; od lewej dolny rząd: Jolanta Kotarba, Alicja Wikło, Urszula Sułek, Alicja Sokołowska, 
Stanisław Wicha, Witold Stolarek, Andrzej Synowiec, Władysława Niemczyk, Jolanta Kro-
gulec-Zoffoli, Maria Stando. Nieobecny - Jan Kaczor

21 uczniów z siedmiu szkół podstawowych 
wzięło udział w IV Konkursie Literackim im. Ireny 
Zielińskiej zorganizowanym przez Samorządową 
Szkołę Podstawową Nr 3 w Suchedniowie. Go-
ściem specjalnym był aktor Jerzy Fedorowicz. 
–Jeśli chcecie się zapoznawać z poezją i literaturą 
dziś, w dobie mediów elektronicznych, to wznio-

sła rzecz – mówiła jedna z ikon współczesnej kul-
tury polskiej.

Jury w składzie: Anna Zielińska-Brudek, 
Małgorzata Wiśniewska, Emil Tokarczyk, 
Maciej Brzoza, po obejrzeniu 21 prac, posta-
nowiło przyznać następujące nagrody: I miejsce 
Maria Knecht – Samorządowa Szkoła Podsta-
wowa Nr 1 w Suchedniowie (opiekun Mariola 

Pasek), II miejsce - Julia Żurawka – Samorzą-
dowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Suchedniowie, 
III miejsce - Julia Jaźwiec - – Samorządowa 
Szkoła Podstawowa w Parszowie. Wyróżnienia 
otrzymały: Izabela Kałuzińska (Łączna), Nata-
lia Kłys (Suchedniów), Liwia Bobkiewicz (Par-
szów).

Główne nagrody ufundowali Państwo Małgo-
rzata i Sławomir Zielińscy, którzy w imieniu 
ojca Ryszarda, siostry i własnym podziękowali 
organizatorom za tę cenną inicjatywę. 

- Gdy przyglądałam się uczestnikom konkursu 

„Radość pisania. Możność utrwalania”

zebranym w sali im. I. Zielińskiej, którzy z mło-
dzieńczym zapałem zmagali się z tematami kon-
kursowymi, nasunęła mi się refleksja, że są jak 
rozwijające się kwiaty. Po przeczytaniu pracy Ma-
rii Knecht - uczennicy SP nr 1 w Suchedniowie, 
która zajęła I miejsce, utwierdziłam się w przeko-
naniu, że jej sposób spojrzenia na świat jest jak 
utrwalony na fotografii, gdyż oddała w poetycki 
sposób piękno krajobrazu i to, co najtrudniejsze 
leżące gdzieś w głębi duszy. Julia Żurawka z SSP 
nr 3 w Suchedniowie pisała pracę Halo Kosmos! 
W formie listu do obcej cywilizacji przedstawiała 
człowieka innym mieszkańcom kosmosu. Stwier-
dziła, że w byciu człowiekiem fajne jest to, że mo-
żesz spełniać swoje marzenia. Myślę, że jedno ma-
rzenie Julki się spełniło, gdyż jurorzy przyznali 
jej II miejsce. Laureatka III miejsca Julia Jaźwiec 
z SP w Parszowie potraktowała motyw podróży 
jako wniknięcie w siebie. Pisała: Warto jest robić 
to, co się kocha i to, co nas rozwija – pisze Anna 
Salwa, koordynator projektu.

Ideą konkursu, który na dobre wpisał się do ka-

lendarza wydarzeń  kulturalnych, jest zachęcenie 
miłośników pisania do prezentowania własnych 
umiejętności,  popularyzowanie  twórczości lite-
rackiej uczniów szkół podstawowych oraz rozwi-
janie wrażliwości i wyobraźni. 

Podczas gdy komisja konkursowa przystąpiła 
do oceny prac, młodzież uczestniczyła w warsz-
tatach plastycznych, które poprowadziła Urszu-
la Piasta-Kuszewska. Wykonywali oni prace 
historyczne związane z historią Polski, a wiado-
mości historyczne przygotował Michał Redlica.

Po wręczeniu nagród wszyscy obecni skoszto-
wali okolicznościowego tortu, który ufundowała 
Rada Rodziców, za co organizatorzy dziękują Mo-
nice Bator i Iwonie Milaszkiewicz. 

Dyrektor Izabela Głowala –Działak wręczy-
ła także podziękowania dla opiekunów, którzy 
pracują z młodzieżą nad rozwijaniem ich talen-
tów. Były to: Izabela Kutyła-Paduch, Mariola 
Pasek, Teresa Strachowska-Sikora, Małgo-
rzata Tusznio–Lech, Beata Osman, Anna Ja-
sińska, Iwona Domagała, Joanna Piasta-Sie-
chowicz, Marzena Wojnarska.

Jacenty Kita
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Burmistrz Miasta i Gminy 
Suchedniów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami informuje, że na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Suchedniowie oraz na stronie interneto-
wej Urzędu, w dniu 21 i 22 marca 2018 r. wy-
wieszono do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę, położonych na os. Bugaj oraz 
przeznaczonych do bezprzetargowej sprze-
daży, położonych w Suchedniowie przy ul. 
Poziomkowej.

Z ogromnym żalem i smutkiem 
żegnamy naszą 

Ś.P. Kol. Stanisławę Miernik
długoletnią członkinię Zarządu 
Oddziałowej Sekcji Emerytów 

i Rencistów Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Suchedniowie.

Łączymy się w bólu i cierpieniu 
z Rodziną Zmarłej.

Związek Nauczycielstwa 
Polskiego w Suchedniowie

Decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa dofinansowa-
nie na wykonanie kanalizacji ulic Berezów i Koszykowa w ramach projektu pn. Budowa 
kanalizacji sanitarnej – Aglomeracja Suchedniów – I etap zostało zwiększone o ponad mi-
lion złotych.

20 lutego dokonano otwarcia ofert 
w przetargu pn. Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w ul. Berezów i w ul. Koszykowej 
w Suchedniowie. Żaden z oferentów nie 
zmieścił się w kwocie, którą planowa-
ła przeznaczyć Gmina – 4.804.387,21 
zł. Dzięki staraniom władz samorządo-
wych gminy udało się zwiększyć dofi-
nansowanie o 1.047.536,36 zł.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 7.977 890,13zł , dofinansowanie to kwota 
4.894.740,78 zł. Wykonawcą robót będzie firma Tomasz Sarnot Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe z Kielc. 

Natomiast 23 marca z firmą Partner-Inżynieria Krzysztof Laskowski z Kielc podpisana 
została umowa o wartości 42 tys. zł na nadzór inwestorski przy budowie kanalizacji sani-
tarnej ulic Berezów i Koszykowa. Wybudowanie tej kanalizacji planowane jest do końca 
2018 roku.

Budowa zbiorczego systemu odbioru zanieczyszczeń przyczyni się do osiągnięcia efek-
tów ekologicznych w postaci podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 1182 osób oraz do 
zmniejszenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód oraz gleb poprzez nieszczel-
ne szamba przydomowe, ochrony i polepszenia stanu zdrowia mieszkańców, podniesienia 
standardu życia mieszkańców, zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców korzy-
stających z powstałej infrastruktury.

W pierwszej kolejności system kanalizacji ma objąć ulice Cmentarną (tam już ją wybudo-
wano), Jodłową, Berezów i Koszykową. 

-Po zwiększeniu dotacji z unijnych środków uda pokryć około 75% wydatków na inwe-
stycję. Samorząd będzie musiał dołożyć ponad trzy miliony złotych, ale zamierza odzy-
skać 23 procent tej kwoty, przez zwrot podatku VAT od państwa – mówi burmistrz Ceza-
ry Błach.

Jacenty Kita

Dodatkowy milion złotych na kanalizację ulic 
Berezów i Koszykowa

W kinie „Kuźnica” grają
***

Jaskiniowiec, w terminie 6 - 9 kwietnia o godz. 17:00. 
Produkcja: Wiel-
ka Brytania, 
Francja.  Gatu-
nek: animacja.  
Czas: 89 min.  Od  
lat: 7.

Opis filmu: 
W zamierzchłych 
czasach, gdy nie 
było facebooka, 
prądu i ciepłej 
wody, a w zagro-
dzie za jaskinią 
pasły się dino-
zaury, rozgrywa 
się pełna  szalo-

nych przygód historia dzielnego Duga, który musi zjednoczyć 
swą jaskiniową ferajnę przeciw nadchodzącemu zagrożeniu. 
W świecie, w którym  zamiast psa każdy mógł mieć mamu-
ta, a zaostrzony kamień był gadżetem na  miarę dzisiejszego 
smartfona, nadejście pulsującej hałaśliwą  nowoczesnością 
Epoki Brązu zwiastuje nieuniknione kłopoty.

***
Czwarta władza, w terminie 6 - 9 kwietnia o godz. 

19:00. Produkcja: USA. Gatunek: dramat, biograficzny. Czas: 
119 min. Od lat: 13.

Opis filmu: Wy-
dawca dziennika The 
Washington Post 
Katherine Graham 
(Meryl Streep)  i jego 
redaktor naczelny 
Ben Bradlee (Tom 
Hanks) stają przed  
dramatycznymi wy-
borami podczas 
bezprecedensowego 
starcia amerykań-
skiej  prasy z najwyż-
szymi władzami. 

Walcząc o prawo do ujawnienia szokujących  tajemnic, przez 
trzy dekady ukrywanych przez administracje czterech  pre-
zydentów USA, Graham i Bradlee zmuszeni będą przełamać 
dzielące ich  różnice i zaryzykować nie tylko kariery, ale oso-
bistą wolność.
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Z PrAc rAdy Miejskiej

Tematyka likwidacji przejazdu kolejowego 
w ciągu ul. Langiewicza zdominowała XLV w tej 
kadencji sesję rady miejskiej odbytą 19 marca. 
Po otwarciu obrad przez przewodniczącą rady 
Małgorzatę Styczeń, na wniosek burmistrza (z 
uwagi na krótki okres czasu, jaki gmina dostała 
na udzielenie odpowiedzi dla PKP PKL – red.) - 
radni do porządku obrad dodali projekt uchwa-
ły w sprawie zawarcia ramowego porozumienia 
w sprawie – krótko mówiąc – likwidacji przejaz-
du – pomiędzy PKP PLK a samorządami Suche-
dniowa i powiatu skarżyskiego.

Wystąpienia gości
Po przyjęciu porządku obrad, głos zabrali za-

proszeni goście. Przewodnicząca Osiedla nr 7 
Teresa Sułek prosiła o poprawienie drogi przy 
torach po wschodniej stronie, która została znisz-
czona podczas wymiany słupów przez PKP. 

Później starosta Jerzy Żmijewski poinformo-
wał, że jest jeszcze szansa na budowę ul. Zagór-
skiej ze wsparciem środków rządowych, gdyż in-
westycja ta znalazła się ponownie na liście i jest na 
pierwszym miejscu listy rezerwowej. W związku 
z tym starosta zaapelował do samorządu Suche-
dniowa o wsparcie tego zadania kwotą 250.000 
złotych, gdyż – jak mówił starosta – sytuacja fi-
nansowa powiatu jest tragiczna. Starosta dodał, 
że wystąpił również do dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Radomiu z wnioskiem o przeznaczenie na 
to zadania 500.000 złotych.

Pomijając to, o czym starosta mówił już wcze-
śniej na sesjach (spłata długów zaciągniętych 
przez poprzedników, trudna sytuacja szpitala), 
na sytuację taką wpływa ma m.in. zmniejszenie 
przez Ministerstwo Finansów subwencji oświa-
towej o kwotę 1.150.000 złotych! –W listopadzie 
i grudniu może zabraknąć na wypłaty dla nauczy-
cieli. Dlatego zobowiązałem dyrektorów wszyst-
kich szkół do maksymalnych oszczędności – do-
dał Jerzy Żmijewski.

Ostatecznie rada miejska na ten cel w budżecie 
gminy zabezpieczyła kwotę 30.000 złotych.

Za nami XLV sesja rady miejskiej

Starosta odniósł się też do likwidacji przejazdu, 
gdyż powiat miał być jedną ze stron porozumie-
nia. Jerzy Żmijewski przytoczył obszerne sta-
nowisko zarządu powiatu, będące odpowiedzią 
na propozycję PKP PLK zawartą w proponowa-
nym porozumieniu. Krótko mówiąc, na takie pro-
pozycje, stanowisko zarządu powiatu jest nega-
tywne. 

Interpelacje i zapytania radnych…
W dalszej części radni zadawali pytania i in-

terpelacje. Łukasz Gałczyński ponownie pytał 
burmistrza o wystąpienie do PGE w sprawie usta-
lenia warunków zabudowy dla oświetlenia ulicz-
nego na ul. Granicznej. Pytał również o to, dlacze-
go Gazeta Suchedniowska przed drukiem nie jest 
przesyłana do Rady Programowej. Być może wła-
śnie to jest przyczyną tego, że pojawiają się błę-
dy jak np. w ostatnim numerze dotyczące inter-
pelacji radnego Krzysztofa Ślęzaka (przyznaję, 
pytanie radnego dotyczyło kanalizacji ul. Langie-
wicza, a nie Stokowiec, zaś likwidacja przejazdu 
dotyczy inwestycji w ciągu ul. Langiewicza, a nie 
na końcu Stokowca – red.).

Radny Marcin Pałac apelował o udzielnie 
pomocy finansowej dla powiatu na ul. Zagór-

ską, Waldemar Krogulec poruszył sprawę 
uszkodzonej studzienki kanalizacji deszczowej 
na przystanku w Mostkach przy drodze powia-
towej. Mirosław Obara wnioskował o montaż 
dwóch progów zwalniających na ul. Sokolica i Po-
lna, gdyż samochody wyjeżdżające z pobliskich 

warsztatów samochodowych to na tych właśnie 
ulicach po naprawach są sprawdzane. Krzysztof 
Ślęzak odniósł się to tych samych zagadnień, co 
Łukasz Gałczyński dodając, że w GS nie są za-
chowane proporcje w przekazywaniu informacji 
odnośnie pracy burmistrza i rady miejskiej. 

–A przecież jest to, jak zaznaczono w stop-
ce redakcyjnej, pismo Rady Miejskiej. Gazeta nie 
może być tylko laurką dla burmistrza – zaznaczył.

…i odpowiedzi burmistrza
Odpowiadając na powyższe wnioski burmistrz 

Cezary Błach powiedział, że w sprawie wydania 
warunków dla budowy oświetlenia na ul. Gra-
nicznej, na dziś nie ma odpowiedzi z PGE. 

Odnośnie Rady Programowej gazety burmistrz 
odpowie na piśmie, gdyż musi się zapoznać z do-

kumentami. W tym miejscu przewodnicząca rady 
Małgorzata Styczeń wyraziła zdziwienie, że 
dopiero pod koniec tej kadencji rady, Łukasz 
Gałczyński przypomniał sobie o istnieniu Rady 
Programowej. Aby wyjaśnić tę sprawę sekretarz 
miasta Ewa Kaniewska zaproponowała jej spo-
tkanie dodając, że dwoje jej członków, wybranych 
przez poprzednią radę miejską, nie jest już rad-
nymi.

Burmistrz dodał, że w sprawie uszkodzonej 
studzienki wystąpi do Zarządu Dróg Powiato-
wych, zaś kwestię progów spowalniających musi 
rozpatrzyć Komisja Bezpieczeństwa.

O przejeździe kolejowym
Duża część sesji wypełniła kwestia likwidacji 

przejazdu kolejowego. Jako, że stanowisko gmi-
ny publikujemy na stronie 6, nie jest zasadne, 
aby szczegółowo przybliżać ten temat. Burmistrz 
zaznaczając, jak ważna jest to sprawa dla mia-
sta, zwrócił uwagę na ogromne koszty zadania 
– 21 mln zł. Podkreślił, że projekt porozumienia 
znacząco odbiega od wcześniej przyjętych usta-
leń z PKP PLK. Dodał, że z zakłopotaniem przyjął 
pismo PKP PLK z 7 marca oczekujące stanowczej 
odpowiedzi miasta i powiatu do 19 marca. –Pre-
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zes nie uznaje uzgodnień poczynionych z poseł 
Marią Zubą i ze mną, a projekt porozumienia 
cofa nas o rok.

Dodajmy, że między 13 a 16 marca prowadzona 
była wymiana maili, tematem zajmowały się ko-
misje rady miejskiej. 

–Gdzie są pierwotne ustalenia. Idą wybory 
i chce się nas przedstawić w złym świetle. Mamy 
przecież uchwalony budżet i WPF, a tego zadania 
tam nie ma. Gminy i powiatu nie stać na wyłoże-
nie po 7 mln zł – mówił Mirosław Obara. 

Krzysztof Ślęzak podkreślał, że nie można 
mówić tylko o minimalizowaniu kosztów. –Inwe-
stycja ta będzie służyć mieszkańcom. Oczekuję 
dobrej woli od miasta. Ale w tym porozumieniu 
jest zbyt duży zakres drogowy przeniesiony na 
samorządy. –W moim przekonaniu gmina i po-
wiat powinny zająć jednoznaczne stanowisko, że 
chcemy realizować inwestycję, spotkać się ze za-
rządem PKP PLK i uzgodnić szczegóły. Powinni-
ście Państwo zdecydować, czy jesteście zaintere-
sowani, czy też gonić w nieskończoność króliczka 
– stwierdziła poseł Maria Zuba.

Sceptycyzmu nie krył starosta Jerzy Żmijew-
ski: -Skarbnik powiatu oraz komisja budżetowa 
nie kryją sceptycyzmu. A ja po pierwsze do inwe-
stycji muszę przekonać zarząd powiatu, a dopiero 
potem radę powiatu. A mówię szczerze, że nie są 
oni zainteresowani.

Podsumowując burmistrz zauważył, że po-
dejmując decyzję za projektem porozumienia 
w obecnym kształcie, radni muszą mieć świado-
mość radykalnej zmiany planów inwestycyjnych, 
budżetu i WPF, w których już mamy zapewnione 
środki na inwestycje dofinansowane unijnymi 
pieniędzmi. 

Ostatecznie rada jednogłośnie sprzeciwiła się 
podjęciu uchwały w kształcie zaproponowanym 
przez PKP PLK. 

Dodajmy, że do budżetu radni wprowadzili 
kwotę 100.000 złotych na ewentualne przygo-
towanie dokumentacji pod swoją część drogową.

Informacje, sprawozdania
W dalszej części zebrani wysłuchali informacji 

Zarządu NZOZ Promyk Sp. z o.o. o sposobie wy-
korzystania środków uzyskanych z czynszów za 
2017r., którą przedłożyła prezes Elżbieta Dzie-
kan. Wniosły one 77.040 zł, z czego 24.950 zło-
tych przekazano na konto remontowe, na którym 
z ostatnich 3 lat jest obecnie 55.597 zł.

Na pytanie Krzysztofa Ślęzaka o sposób wy-
dania tych środków burmistrz odpowiedział, że 
planowany jest remont elewacji budynku, ale 
najpierw trzeba sprawdzić szczelność dachu. –Po 
ostatecznej ocenie technicznej nastąpi decyzja- 
dodał burmistrz.

Później Sprawozdań z działalności Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz z reali-
zacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Nar-
komanii, Sprawozdania z działalności Miejsko/
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suche-
dniowie za rok 2017 oraz Sprawozdania z realizacji 
przez Gminę Suchedniów programów polityki zdro-
wotnej w roku 2017 przedłożyła Jolanta Łuty-
czyk. O działalności MGOPS w 2017 roku mówiła 
kierownik ośrodka Magdalena Ogonowska, 
a sprawozdanie z realizacji programów zdrowot-
nych przedłożyła Magdalena Przyjemska.
Uchwały rady

Radni podjęli uchwały w sprawie: ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, wy-
sokości opłaty za świadczenia udzielane przez 
publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne 

w publicznych szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę Suchedniów,  zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego, zmian w budżecie 
Gminy Suchedniów na rok 2018 i zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2038. 

Z ważniejszych zmian w WPF i w budżecie 
gminy odnotować należy, że zadanie pod na-
zwą Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezów 
i Koszykowa w Suchedniowie – limity wydatków 
2018 r. - zwiększono do wysokości 6.935.027 zł. 
Zwiększenie wynosi łącznie 2.075.077 zł i zosta-
nie pokryte kredytem w wysokości 600.000 zł, 
zwiększoną dotacją od Marszałka 1.090.663 zł 
oraz wolnymi środkami 384.414 zł.  Natomiast 
zadanie Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej w ul. Powstańców i Krótkiej w zakresie 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
przesunięto do głównej realizacji w 2019 r., 
pozostawiając kwotę 5.145 zł w 2018 r. na pra-
ce geodezyjne.

Ponadto rada podjęła uchwały w sprawie po-
działu Miasta i Gminy Suchedniów na okręgi wy-
borcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 
podziału Miasta i Gminy Suchedniów na sta-
łe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wybor-
czych, zawarcia porozumienia międzygminnego 
w sprawie wspólnego przygotowania i przepro-
wadzenia postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych  na zakup energii elektrycznej oraz 
na dystrybucję energii elektrycznej w ramach 
Grupy Zakupowej, przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Su-
chedniów w 2018 roku oraz wykazu kąpielisk na 
terenie Gminy Suchedniów.

Jacenty Kita
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PublicystykA

Co z tym przejazdem kolejowym?
Od 1996 roku co jakiś czas powraca kwestia likwidacji przejazdu kolejowego w Suchedniowie w ciągu ul. Langiewicza. Ponownie temat ten stał się żywy 

od dwóch lat, kiedy to odbyły się pierwsze rozmowy z PKP PLK, a także spotkanie władz miasta z mieszkańcami, na którym zaprezentowano wstępną kon-
cepcję przebudowy tej części miasta opracowaną przez Gminę Suchedniów.

W ostatnich dwóch tygodniach w mediach oraz na portalach internetowych temat ten stał się wręcz gorący, a przedstawiane relacje nie zawsze są zgod-
ne z rzeczywistością. 

W związku z powyższym publikujemy aktualne i zgodne z rzeczywistością stanowisko Gminy Suchedniów w przedmiotowej sprawie.

Wielkanocne spotkanie u starosty
27 marca Zarząd Powiatu Skarżyskiego spotkał się z włodarzami gmin i lokalnymi mediami na okoliczność zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.
Życzenia przybyłym w imieniu zarządu złożył starosta Jerzy Żmijewski i wiceprzewodniczący rady 

powiatu Janusz Kołodziej, w imieniu gmin wójt Łącznej Romuald Kowaliński a mediów Mateusz  
Bolechowski z Echa Dnia.

Gminę Suchedniów na spotkaniu reprezentowali burmistrz Cezary Błach i zastępca burmistrza  
Dariusz Miernik.

Na koniec zaproszeni goście otrzymali z rąk starosty świąteczne upominki wykonane przez uczestni-
ków Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz album Regionalne Specjały Powiatu Skarżyskiego.

(jaki)
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inwestycje w GMinie

Trwają przygotowania  
do rozbudowy drogi  
wojewódzkiej

-Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich wy-
stąpił do Marszałka Adama Jarubasa o zapew-
nienie pieniędzy na rozpoczęcie rozbudowy dro-

gi wojewódzkiej nr 751 – mówi wicemarszałek 
województwa Jan Maćkowiak i stwierdza, że 
być może jeszcze w tym roku uda się rozpocząć 
I etap tej ważnej dla mieszkańców Suchedniowa 
i Michniowa inwestycji. –Będziemy ją etapować. 
W I etapie chcemy wybudować dwa ronda w Su-
chedniowie tj. koło Tesco i na skrzyżowaniu ul. 
Mickiewicza i Bodzentyńskiej oraz przebudować 
tą pierwszą ulicę. Szacujemy te prace na około 6 
mln złotych – wyjaśnia J. Maćkowiak.

A tymczasem trwają przygotowania do in-
westycji polegające m.in. na wykupie gruntów. 
W lesie między Berezowem a Michniowem wy-
cięty został już pas drzew pod rozbudowę drogi 
o chodnik i ścieżkę rowerową.

Przypomnianym, że wartość całej inwestycji 
szacowana jest na około 20 mln złotych i środki 
te w całości będą pochodzić z budżetu samorządu 
województwa. Gmina na dokumentację projek-
tową przekazała w 2017 roku kwotę 200.000 zł.

Jacenty Kita

Tak, pod warunkiem, że uda się korzystnie roz-
strzygnąć przetarg na dokończenie prac. Pienią-
dze na ten cel, 15 mln złotych, są.

Muzeum Wsi Kieleckiej jesienią 2017 roku 
w Muzeum Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
złożyło projekt dot. rozbudowy i modernizacji 
mauzoleum przygotowano i złożono. W paździer-
niku ub. roku opublikowano listy rankingowe 
konkursu organizowanego w ramach VIII osi prio-
rytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i roz-
wój zasobów kultury Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014-2020, na której 
projekt pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum 
Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie znalazł się 
na 4 miejscu, co oznaczało pewność otrzymania 
dotacji w wysokości ponad 10 mln zł. –Na wkład 
własny od Marszałka Województwa otrzyma-
liśmy 3 mln złotych, zaciągnęliśmy też kredyt 
w wysokości 2 mln złotych na podatek VAT, który 
jest kosztem niekwalifikowanym – mówi dyrek-
tor MWK Mariusz Masny.

9 lutego Muzeum Wsi Kieleckiej ogłosiło prze-
targ na wykonanie prac w ramach realizacji pro-
jektu, a – w związku z bardzo dużym zaintere-
sowaniem firm pierwotny termin składania ofert 
z 15 marca przesunięto na 2 kwietnia. –Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z naszymi zamierze-
niami, do końca kwietnia powinna być podpisa-
na umowa z wykonawcą, a w 2019 roku, w 76. 
rocznicę pacyfikacji Michniowa, nastąpi uroczy-
ste otwarcie Mauzoleum – zapewnia dyrek-
tor Masny.

W ramach realizacji projektu przewidzia-
no m.in. wykonanie robót wykończeniowych 
w budynku Mauzoleum, zakup i montaż wszel-
kich urządzeń ochrony i zabezpieczenia obiektu 
i zbiorów, zakup i montaż urządzeń audiowizu-
alnych do celów ekspozycji, urządzenie ekspo-
zycji (w tym wyposażenie wnętrz, uzupełnienie 
kolekcji eksponatów, zakup wszelkich urządzeń 

Otwarcie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w 2019 roku?
i wyposażenia służącego ekspozycji itp.), a tak-
że urządzenie ekspozycji zewnętrznej tj. konser-
wacja Krzyży Pamięci (którą MWK już wykonuje) 
oraz ich ustawienie w licznie 200 (Las Krzyży).

Dodajmy, że pod koniec ubiegłego roku kosz-
tem 1,2 mln złotych zamontowano nowoczesne 
pompy ciepła służące do ogrzewania obiektu.

Starsi mieszkańcy pamiętają jeszcze stary 
drewniany budynek, w którym przez lata mieścił 
się Dom Pamięci, na miejscu którego w 1997 roku 
otwarto obecny obiekt. 

W 2009 roku ogłoszony został konkurs na pro-
jekt mauzoleum, w którym zwyciężyła utytuło-
wana pracownia architektoniczna Nizio Design 
International. W roku 2010 rozpoczęła się reali-
zacja projektu, która jak wszystko na to wskazuje 
zakończy się za rok.

Koncepcja obiektu oparta jest na tradycyjnym 
wzorcu tzw. domu-chaty (o powierzchni ponad 
2000 m2), który ulega stopniowo deformacji 
i rozpadowi. Wydłużona zabudowa prezentować 
ma dzieje pacyfikacji Michniowa i męczeństwo 
innych wsi (obok historycznych pamiątek znajdą 
się tutaj również eksponaty w wersjach multi-
medialnych). Pierwsze segmenty budynku są za-
mknięte - znajdzie się w nich kaplica i sale eks-
pozycyjne, jego koniec otwarty będzie na miejsce 
pamięci - pole krzyży.

Jacenty Kita

Fot. Marzena Mąkosa/Radio Kielce

Fot. Nizio Design International
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konkurs recytAtorski

Słowo, w swej treści, akustycznym i insceniza-
cyjnym wyrazie królowało podczas XXVIII Kon-
kursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej, 
który wieńczył Święto Szkoły – Dzień poświęcony 
Patronce Szkoły, Wandzie Łyczkowskiej, a w  tym 
roku także Wandzie Chotomskiej, poetce, która 
pozostawiła współczesnym czytelnikom niezwy-
kły dorobek literacki. 

Wszyscy uczniowie szkoły zgłębili twórczość 
i życiorys tegorocznych Patronek, przekładając ich 
życiowe i zawodowe doświadczenia na wywia-
dy prowadzone w sali lustrzanej szkoły w Ostojo-
wie w stylizacji z dwóch epok: Łyczkowskiej XX w. 
i Chotomskiej XXI w. 

Finał Konkursu – na scenie Suchedniowskiego 
Ośrodka Kultury Kuźnica uhonorowali:  rodzice, 
emerytowani pracownicy szkoły oraz przedstawi-
ciele władz i instytucji: Tomasz Pleban – wice-
kurator oświaty w Kielcach, Cezary Błach - bur-
mistrz Suchedniowa, Beata Kaszuba - inspektor 
do spraw edukacji w magistracie, Magdalena 
Miazga- specjalista do spraw edukacji leśnej Nad-
leśnictwa Suchedniów, Andrzej Karpiński- dy-
rektor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica, 
Małgorzata Wiśniewska – dyrektor Miejsko
-Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchedniowie,  
Zofia Dulęba - dyrektor Samorządowego Przed-
szkola w Suchedniowie,  Izabela Głowala-Dzia-
łak - dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Suchedniowie, Urszula Salwa - dyrektor 
i Marta Boszczyk, pracownik, Pedagogicznej Bi-
blioteki Wojewódzkiej w Kielcach, Natalia Chrzą-
szcz i Alicja Sitarz – radne Młodzieżowej Rady 

XXVIII Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej i Święto Szkoły
Miejskiej w Suchedniowie, 
Magdalena Kowalik – 
przewodnicząca Rady Ro-
dziców SSP w Ostojowie

Honorowy patronat nad 
Konkursem objęli: Świę-
tokrzyski Kurator Oświaty, 
Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, Prze-
wodniczący Sejmiku Woje-

wództwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Suchedniów.

Recytatorów oceniali:  Hanna Świętnicka, 
aktorka Teatru Laki i Aktora Kubuś, Mariusz Ko-
smalski-Skowerski, aktor, instruktor teatralny, 
założyciel Szkoły Wrażliwości w Kapkazach i Ze-
non Juchniewicz, instruktor teatralny, kierownik 
Centrum Kształceniowo-Integracyjnego w Mich-
niowie.

W XXVIII Konkursie Recytatorskim im. Wan-
dy Łyczkowskiej, który wraz z SSP w Ostojowie 
współorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wo-
jewódzka w Kielcach, wzięło  udział 43. uczniów 
z 6. szkół: Samorządowej Szkoły Podstawowej 
nr 1 i nr 3 w Suchedniowie, Szkoły Podstawowej 
w Goździe, Łącznej i Zaleziance oraz Samorządo-
wej Szkoły Podstawowej w Ostojowie. 

Uczestnicy klas 0-VII recytowali wiersze Wandy 
Chotomskiej oraz odbyli rozmowę na ich temat. 
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac plastycz-
nych uczniów SSP w Ostojowie prezentująca ilu-
stracje do wierszy Chotomskiej.  

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnie-
nia:

W kategorii uczniów klas 0-III:  I miejsce: Oli-
wia Pawelec, SSP w Ostojowie, II miejsce: Jowi-
ta Mazurek, SSP nr 3 w Suchedniowie, III miejsce: 
Wiktoria Nowak, SSP w Ostojowie, wyróżnienia: 
Maja Jorż, SSP nr 3 w Suchedniowie, Oskar Pa-
welec, SSP w Ostojowie, Liliana Dąbrowska, 
SSP nr 1 w Suchedniowie, Antonina Polak, SSP 
nr 3 w Suchedniowie. Nagrodę Publiczności otrzy-
mała Zuzanna Dulny, SSP w Goździe.

Z kolei w kategorii uczniów klas IV-VII I miejsce 
otrzymali Oliwier Fąfara, ZSP w Łącznej i Alek-
sandra Świtek, SSP nr 3 w Suchedniowie, II miej-
sce: Jakub Dulny, SP w Goździe a  wyróżnienia Ni-
kola Morawska, SSP nr 3 w Suchedniowie, Julia 
Chrzęszczyk, SP w Goździe

Wyróżnienie: Lena Materek, SSP nr 3 w Suche-
dniowie oraz Nikola Przeorska, SSP w Ostojowie. 
Nagrodę Publiczności otrzynała Aleksandra Świ-

tek, SSP nr 3 w Suchedniowie.
Głównymi Fundatorami nagród dla recytatorów 

byli Przewodniczący Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Suched-
niów oraz Nadleśnictwo Suchedniów.

Święto Szkoły Uczniowie z Ostojowa uhono-
rowali postać Patronki - Wandy Łyczkowskiej, 
uczestnicząc w Mszy świętej, składając kwiaty pod 
tablicą pamiątkową.

Konkurs i Święto Szkoły zakończyły się w SOK 
Kuźnica, gdzie uczniowie klasy VI SSP w Ostojowie 
przedstawili spektakl na podstawie sztuki Maliny 
Prześlugi pt. Pan Lampa.  Widzów zachwycił tytu-
łowy bohater (Oskar Kuszewski) razem ze swoją 
Piesą (Karina Kazarjan)  i ich niezwykłe Domczy-
sko, które zasiedlili dziwni lokatorzy, m.in.: uwiel-
biająca straszyć dzieci Pani Straszyńska (Zuzanna 
Bujnowska), pożerające smutki Siostry Gryziak 
(Kornelia Baran, Klaudia Brzezińska, Oliwia 
Sitarz), oglądające świat do góry nogami Babcie 
Drapcie (Lena Kowalik, Sandra Skarbek), pań-
stwo Bałagańscy (Wiktoria Zaród, Szymon Tur-
ski), Wściekłak inicjujący międzyludzkie zatargi 
(Mikołaj Wojtasiński) czy też Pan Dosłowny (Fi-
lip Drozd) , przy którym trzeba bardzo uważać na 
słowa. Dom odwiedziła także pani Słońce (Maria 
Obara) i Ciemność (Milena Marcisz). Świat tej 
sztuki scala mądrość i dobroć. W każdej osobliwej 
postaci dramatu  zostały ukazane nasze słabości 
i problemy, z którymi borykamy się na co dzień. 

Przedstawienie pokazało, że na wszystko jest rada 
i dzięki pomocy i wsparciu otaczających nas ludzi 
poradzić możemy sobie nawet z tym co, z pozoru 
najtrudniejsze – z odejściem najbliższych. Metafo-
ryczne światło, które gaśnie, jest tylko inną formą 
obecności ponad czasem i kolorem. 

Młodych aktorów, obsypanych gromkimi bra-
wami, Rodzice nagrodzili symboliczną różą. 

Dziękujemy wszystkim za życzenia skierowane 
dla społeczności szkolnej i uświetnienie uroczysto-
ści swoją obecnością.
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Ostatnim elementem suchedniowskich ob-
chodów Dnia Kobiet było spotkanie w Wiejskim 
Domu Kultury w Mostkach.

Tutaj paniom życzenia przekazali obaj bur-
mistrzowie, dyrektor WDK Krzysztof Szczy-
gieł, radny Waldemar Krogulec oraz sołtys  
Jacek Uba.

Jacenty Kita

obchody dniA kobiet

8 marca przypada Międzynarodowy Dzień Ko-
biet. Dla naszych pań tego dnia przygotowano 
wiele wydarzeń w Suchedniowie, Michniowie 
i w Mostkach.

O 13.00 w Kuźnicy rozpoczęło się spotkanie 
Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, które poprowadziła prezes Lucy-
na Wielechowicz. 

Życzenia około 40. paniom wraz z okazałym 
tortem złożyli: burmistrz Cezary Błach, wice-
burmistrz Dariusz Miernik, dyrektor ośrodka 
Andrzej Karpiński oraz prezes ZNP Małgorza-
ta Opala.

Dodajmy, że ten rok jest wyjątkowy dla su-
chedniowskich nauczycieli – emerytów. W oko-

Aby Dzień Kobiet był każdego dnia

licy Dnia Nauczyciela planowane są uroczystości 
związane z 40.leciem działalności sekcji.

Podczas spotkania prezes Lucyna Wielecho-
wicz przedstawiła najbliższe oferty przygoto-
wane dla nauczycieli – emerytów: wycieczki do 
Krynicy Górskiej i Sandomierza, wczasy w Ustce, 
Spartakiada Sportowa (będą nas reprezentować: 
Lucyna Wielechowicz, Teresa Franszczak, 
Zdzisław Włodarczyk i Grzegorz Czaj) oraz IV 
Rajd Świętokrzyski Seniorów. Aktualnie sekcja li-
czy 74. członków, w tym 3 osoby liczące sobie po-
nad 90. lat!

Po południu o godzinie 17.00 w Centrum 
Kształceniowo – Integracyjnym w Michniowie 
dla pań zaśpiewał kielecki kwartet 
Tu i Teraz, a życzenia przybyłym na 
koncert złożyli włodarze gminy oraz 
kierownik CKI Zenon Juchniewicz.

Godzinę później w suchedniow-
skiej Kuźnicy ponad 120. pań słu-
chało recitalu Piotra Salaty, przed 
koncertem życzenia przekazał bur-
mistrz Cezary Błach oraz dyrektor 
Andrzej Karpiński.
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w GMinie i okolicy

W dniu 22 marca 2018 r. w sali konferencyjnej w urzędzie Miasta i Gminy w Suchednio-
wie odbyło się II posiedzenie Rady Seniorów w Suchedniowie I Kadencji.

 Porządek obrad obejmował między innymi zebranie propozycji Radnych do planu pracy 
na rok 2018 i uzgodnienie priorytetów oraz zaplanowanie dyżurów Radnych.

Najwięcej czasu i uwagi Radni poświęcili na dyskusję i analizę możliwości utworzenia 
Klubu Senior+ w Suchedniowie, uznając to przedsięwzięcie za priorytetowe w roku 2018 r.  

Kluby Senior+, stanowiące infrastrukturę wsparcia dla osób w wieku 60+, są coraz bar-
dziej powszechne na terenie Polski za sprawą Programu Rządowego SENIOR+, w ramach 

którego samorządy lokalne mogą ko-
rzystać ze wsparcia finansowego w wy-
sokości ponad 120 tys. zł.  Warunkiem 
niezbędnym jest 20-procentowy wkład 
własny oraz wygospodarowanie odpo-
wiednich na ten cel pomieszczeń. Pod-
czas dyskusji rozważano wiele różnych 
miejsc spełniających standardy. Zebra-
ne przez Radnych propozycje zostaną 
przedstawione Burmistrzowi.

Dyskusja dotyczyła także konieczno-
ści integracji środowiska 60+ oraz dotarcia do osób, które potrzebują pomocy. Wiceprze-
wodnicząca Marta Staniec podkreśliła, że Rada Seniorów jest otwarta na potrzeby innych 
osób i grup, które pozostają na uboczu. Mówiła także o korzyściach wynikających z połą-
czenia sił różnych grup seniorskich działających na terenie Gminy.  

Po zebraniu wszystkich propozycji plan pracy Rady Seniorów zostanie przyjęty uchwałą 
na kolejnym posiedzeniu planowanym w połowie kwietnia 2018 r.

Radni opracowali także plan dyżurów dla Mieszkańców Suchedniowa. 

Radni będą dyżurować w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca w 4 lokaliza-
cjach:  Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie - pokój 202 (godz. 14-16), Wiejski Dom Kul-
tury w Mostkach (godz.17-19), Centrum Kształceniowo-Integracyjne w Michniowie (godz. 
15-17), Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie (godz. 18-20).

Radne z Krzyżki - Hallina Ostrowska oraz Alicja Sokołowska - będą dostępne dla 
mieszkańców poprzez kontakty osobiste i telefoniczne (Krzyżka nie dysponuje żadnym lo-
kalem użyteczności publicznej). 

W sprawach Rady Seniorów można także kontaktować się telefonicznie pod numerem 
41 2543 186 wew 12, codziennie w godzinach pracy Urzędu. Osobą do kontaktu jest Ka-
rolina Gałczyńska-Szymczyk - kierownik Wydziału Rozwoju i Strategii, który zapewnia 
obsługę Rady Seniorów z ramienia Urzędu. 

Karolina Gałczyńska-Szymczyk

II posiedzenie Rady Seniorów w Suchedniowie  
I Kadencji

PLAN DYŻURÓW RADY SENIORÓW  
W SUCHEDNIOWIE W ROKU 2018

(każdy I-szy roboczy poniedziałek miesiąca)
DYŻURY RADY SENIORÓW W MIEŚCIE SUCHEDNIÓW

pokój 202 w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie
tel.  41 2543 186 wew. 12  

Data Imię i nazwisko Radnych Godziny 

9 kwietnia Witold Stolarek 

14.00-16.00

7 maja Stanisław Wicha
4 czerwca Marian Leski 

2 lipca 
Elżbieta Gros, Władysława 
Niemczyk 

6 sierpnia Urszula Sułek, Janina Ryś 
3 września Ewa Antosik 
1 października Marta Staniec
5 listopada Jolanta Kotarba, Alicja Wikło
3 grudnia Jan Kaczor 

DYŻURY RADY SENIORÓW W SOŁECTWIE MOSTKI
Wiejski Dom Kultury w Mostkach, tel. 41 254 42 49

9 kwietnia, 7 maja  
4 czerwca, 2 lipca 
6 sierpnia, 3 września 
1 października,  
5 listopada, 3 grudnia

Jolanta Krogulec-Zoffoli

Ryszard Krakowiak
17.00-19.00

DYŻURY RADY SENIORÓW W SOŁECTWIE MICHNIÓW 
Centrum Kształceniowo-Integracyjne w Michniowie, 

tel. 41 254 51 28 
9 kwietnia, 7 maja 
4 czerwca, 2 lipca 
6 sierpnia, 3 września 
1 października,  
5 listopada, 3 grudnia

Maria Stando 

Andrzej Synowiec 
15.00-17.00

DYŻURY RADY SENIORÓW W SOŁECTWIE OSTOJÓW
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie, tel. 41 25 43 130

9 kwietnia, 7 maja 
4 czerwca, 2 lipca 
6 sierpnia, 3 września 
1 października,  
5listopada, 3 grudnia

Alicja Pająk 

Wiesław Kowalik 
18.00-20.00

DYŻURY RADY SENIORÓW W SOŁECTWIE KRZYŻKA 
Radne z Krzyżki - pani Halina Ostrowska oraz pani Alicja Sokołowska  

- będą dostępne dla mieszkańców poprzez kontakty osobiste i telefoniczne

ZAPROSZENIE 
Burmistrz Suchedniowa

oraz
Rada Seniorów w Suchedniowie  

serdecznie zapraszają Suchedniowskich Seniorów na 
LEKCJĘ O SAMORZĄDZIE, 

która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r. w godzinach 
11.00-13.00, 

w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie.
Celem spotkania jest przekazanie Seniorom podstawowej 

wiedzy na temat zasad funkcjonowania samorządu lokalnego 
oraz jego roli w rozwoju lokalnej społeczności, oraz zapoznanie 

ze strukturą i działalnością samorządu gminnego, powiatowego 
i wojewódzkiego.

Lekcja o samorządzie obejmować będzie dwa mini-wykłady, 
które prowadzą Burmistrz Cezary Błach oraz pan Marek 

Jarco z Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego.
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MłodZieZowA rAdA MiejskA

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt 
Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku 

w rodzinnym gronie 
życzą 

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej  
w Suchedniowie

Młodzieżowa Rada Miejska naszego miasta 
nie próżnuje! Od początku kadencji (8 lutego) 
odbyło się już 5 spotkań radnych, na których 
m.in. omówiono plany na najbliższe miesiące  
i ustalono harmonogram podejmowanych dzia-
łań. 

Obecnie przygotowywane są założenia do 
ogólnopolskiego projektu Młodzi w akcji realizo-
wanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej 
w partnerstwie z Fundacją Banku Zachodniego 
WBK oraz Polsko – Amerykańską Fundacją Wol-

ności w ramach programu Szkoła Ucząca się. Mło-
dzież czeka również z niecierpliwością na odpo-
wiedź dotyczącą przyznania grantu z programu 
Świętokrzyskie dla młodych, do którego zaplano-
wała wstępną strategię wspólnie z przedstawi-
cielami Stowarzyszenia Kuźniczy Krąg. 

13 kwietnia wybrani przedstawiciele uda-
dzą się do Starachowic na konferencję młodzie-
żowych rad Twój problem to nasz problem, a 17 
kwietnia na III konferencję młodzieżowych rad 
w Sejmie RP Młodzi 2.0. Młodzieżowe Rady na 
100-lecie Niepodległości. 

Oprócz tego, w każdej szkole podstawowej na 
terenie naszej gminy, wśród uczniów,  przepro-
wadzone zostały ankiety dotyczące ich propozy-
cji na organizację tegorocznego festynu z okazji 
Międzynarodowego Dnia Dziecka. Dzięki temu 
młodzież mogła dowiedzieć się, jakie pomysły na 
spędzenie tego dnia mają koleżanki i koledzy. Po 
wspólnej analizie, młodzi radni wybrali pomysły, 
które uzyskały najwięcej głosów i przedstawią je 
na najbliższym spotkaniu z radnymi rady miej-
skiej.

Młodzieżowa Rada Miejska działa!

Młodzi radni w dniu 10 marca w SOK Kuźnica 
uczestniczyli w warsztatach z wykonywania tra-
dycyjnych palm a Alicja Sitarz i Izabela Bole-
chowska brały udział w  IV Biegu Kobiet Nie Cyc-
kamy się z Rakiem. 

Młodzieżowa rada zamierza również włączyć 
się w przygotowania do XIII Ogólnopolskiego Tur-
nieju Formacji Tanecznych AXIS, który jak co roku 

odbędzie się w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej 
w Suchedniowie. 

Jak widać młodym radnym nie brakuje zapa-
łu do pracy. Z niecierpliwością czekają, by stawiać 
czoła nowym wyzwaniom. 

Jeśli masz jakiś pomysł na ciekawe działania 
lub też chcesz zgłosić nam jakiś problem zachę-
camy do kontaktu z nami – mlodziezowa.rada@
suchedniow.pl  Informacje o bieżącej działalności 
Rady dostępne są na stronie www.suchedniow.pl 
w zakładce Młodzieżowa Rada Miejska. 

Natalia Chrząszcz
Karolina Styczeń
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Promocja albumu pod tym tytułem 22 marca 
odbyła się w sali konferencyjnej Powiatowej Bi-
blioteki Pedagogicznej. Zaprezentowano w nim 

10. kół gospodyń wiejskich oraz zespołów pieśni 
i tańca oraz 30. potraw regionalnych z przepisa-
mi. 

Wśród promowanych były nasze zespoły – 
Michniowianie z Michniowa oraz Skokotliwi z Mo-
stek wraz z miejscowym Kołem Gospodyń Wiej-
skich, a w promocji albumu udział wzięli m.in. 
starosta Jerzy Żmijewski i burmistrz Ceza-
ry Błach.

- To dzięki takim ludziom, nasze dzieci, wnu-
ki i prawnuki mogą wychowywać się w duchu tej 
kultury, utożsamiając się z nią, a przez to z naszą 

„Regionalne Specjały Powiatu Skarżyskiego”

Małą Ojczyzną. Niech ta publikacja będzie kolej-
nym narzędziem w krzewieniu młodym pokole-
niom lokalnych tradycji - podkreślał Jerzy Żmi-
jewski, starosta skarżyski. 

Starosta dziękował wszystkim grupom działa-
jącym na terenie powiatu i osobom zaangażowa-
nym w stworzenie publikacji. Przy okazji złożył 
wszystkim życzenia świąteczne. 

W albumie Regionalne Specjały Powiatu Skar-
żyskiego z naszej gminy zostały zaprezentowane:  
Stowarzyszenie Michniowianie - Pierogi spod ta-

saka, Żołądkowy zawrót 
głowy i Gołąbki Ale jaja 

oraz Koło Gospodyń Wiejskich Mostkowianki oraz 
Zespół Pieśni i Tańca Skokotliwi – Pazibroda,  Kła-
dzioki oraz Kaczka w przebraniu.

Album został przygotowany przez Wydział 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystki  Starostwa 
Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej. Auto-
rem zdjęć jest Łukasz Wisowaty. Materiały do 
albumu zbierali Olga Łukomska, Beata Woj-
ciechowska i Łukasz Wisowaty. Album został 
sfinansowany ze środków promocyjnych budżetu 
powiatu skarżyskiego.

(jk)
Zdjęcia: Zbyszek Biber
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Wielkanocna palma krok 
po kroku - warsztaty 
w „Kuźnicy”

W słoneczny poranek 10 marca w suchedniow-
skiej Kuźnicy odbyły się warsztaty z wykonywa-
nia tradycyjnych wielkanocnych palm. Nasze za-
proszenie przyjęło Stowarzyszenie Świętokrzyskie 

Tkaczki z Bodzentyna, które specjalizuje się w pla-
styce obrzędowej oraz przywracaniu dawnych 
tradycji tkackich, tak popularnych w ich regionie. 

Pani Jadzia i pani Hania zaprezentowały 
dawne metody wykonywania kwiatów z bibuły 

oraz innych dekoracji wielkanocnych palm. Chęt-
nych do nauki nie zabrakło odwiedzili nas senio-
rzy, młodzież oraz mamy z dziećmi, a nawet mał-
żeństwo, które przyjechało, aż z Kozienic. Panie 
zachwyciły nie tylko umiejętnościami ale również 
poczuciem humoru i dobrym klimatem, który po-
trafią wokół siebie stworzyć. 

Nasza współpraca zaowocuje kolejnymi warsz-
tatami tym razem wspólnie zrobimy lalki ma-
otanki. Już dziś serdecznie zapraszamy

Agnieszka Włodarczyk-Mazurek

Minęło kilka dni, po spektaklu opadł kurz, ale 
nadal wiele emocji towarzyszy rodzicom, wy-
chowawcom i samym uczestnikom. Musical 
współczesny OZEASZ. Historia niemożliwej rodzi-
ny to druga część trylogii po spektaklu  Rut. Hi-

storia niemożliwej miłości, wystawionym na Du-
żej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury w 2016 r. 
W przygotowaniu jest Amos. Historia niemożliwe-
go miasta. Akcja wszystkich trzech części dotyczy 

aktualnych problemów społecznych. Spektakl 
ukazuje poszukiwanie szczęścia w życiu osobi-
stym i rodzinnym. 

Autorka scenariusza i tekstów piosenek to Zu-
zanna Ferenc – Warchałowska. Reżyserem 
i zarazem choreografem jest Michał Ośka – ak-
tor i tancerz Kieleckiego Teatru Tańca. Muzykę 

skomponował młody utalentowany kompozytor 
Wojciech Armata. Przygotowania scenogra-
fii podjęła się Jaśmina Parkita współpracująca 
z Kieleckim Teatrem Tańca.

Zespół Ozeasza to ponad 70 osób z różnym do-

świadczeniem scenicznym – aktorskim, tanecz-
nym i wokalnym. Zaproszenie do projektu przy-
jęli zawodowa aktorka – Agata Sobota oraz 
znany wodzirej Marcin Brodziński, który tym 
razem wystąpi w roli negatywnego bohatera. Na 
scenie pojawią się absolwenci i studenci Instytu-
tu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach, a także kilka formacji ta-
necznych: STiA Trzpioty, Fame, Verso, KT, a także 
Axis i Grupa OŚ – ki z Suchedniowskiego Ośrodka 
Kultury Kuźnica.

Nasze dzieci zaprezentowały się na wielkiej 
scenie w blasku fleszy z profesjonalnymi akto-
rami, to dla nich ogromna motywacja do dalszej 
ciężkiej pracy. Dziękujemy Michałowi Ośce za 
danie nam takiej możliwości oraz wiarę w nas. 
Doświadczenie bezcenne, które na pewno za-
owocuje w przyszłości. 

Agnieszka Włodarczyk-Mazurek

OZEASZ historia niemożliwej rodziny
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W PrzedSzKolu

-W ciągu ostatniego roku z koła Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego ubyło aż 52. wędkarzy. Obecnie 
koło liczy 219 członków. To tendencja ogólnopol-
ska, a w Suchedniowie do tego doszedł remont za-
lewu i brak miejsca do łowienia oraz nieobecność 
młodzieży, poza zawodami na Dzień Dziecka – mó-

wił prezes Koła Mieczysław Ciszewski.
W niedzielę 4 marca w suchedniowskiej Jedynce 

odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze PZW. 
Obecnych powitał prezes Mieczysław Ciszewski, 
wśród gości byli: burmistrz Cezary Błach, jego 
zastępca Dariusz Miernik, przedstawiciel zarzą-
du okręgu Edward Szewczykowski, nadleśniczy 

Piotr Fitas oraz kierownik OSiR-u Rafał Lorenz. 
Miłym akcentem było wręczenie prezesowi Ci-

szewskiemu Złotej Odznaki PZW z Wieńcami za Za-
sługi Dla Wędkarstwa polskiego, srebrną otrzymał 
Mateusz Bolechowski.

Zebrani wysłuchali sprawozdań zarządu, spra-
wozdania finansowego, komisji rewizyjnej oraz 
sądu koleżeńskiego. Po ich przyjęciu oraz udziele-
niu zarządowi absolutorium wywiązała się żywa 
dyskusja skoncentrowana przede wszystkim na 
sprawie zalewu. Wędkarze pytali m.in. o rewitali-

Malaje liczba wędkarzy, mała aktywność członków PZW
zację otoczenia zalewu, ewentualnego wybudowa-
nia osadników piasku lub przywrócenia meandrów 
rzeki przy jej wlocie do zbiornika, o groblę na wy-
sokości ul. Bodzentyńskiej czy też o zasypanie przy 

okazji odmulania naturalnych cieków wodnych. 
Wnioskowali także o postawienie znaków zakazu 
naruszania konstrukcji grobli oraz zakazu połowów 
w tym roku, aby ziemia mogła się ustabilizować, 
a brzegi zalewu porosły trawą. Goście zapewnili, że 
na wschodnim brzegu zostaną zamontowane prze-
pusty tam, gdzie wcześniej do zbiornika wpływały 
strumyki. Drugi etap remontu - urządzenie terenu 
wokół zalewu, może się rozpocząć w 2019 roku. 
Burmistrz odniósł się też do sporu o zachodnią gro-
blę - Nie zgadzamy się z opinią nadzoru budowla-
nego, że ingerowaliśmy w nią. Tylko składujemy 
ziemię przy grobli, na terenach gminy – wyjaśnił.

Wędkarze zdecydowali, że przez cały 2018 rok 
zalew w Suchedniowie będzie wyłączony z wędko-
wania, a w 2019 roku ze zbiornika nie będzie można 
zabierać złowionych ryb. Ma to pozwolić na odro-
dzenie się ich pogłowia. Chodzi tez o to, by strome 
brzegi nie zostały zadeptane, zanim umocni je ro-
ślinność. 

Miłą informację przekazał nadleśniczy Piotr 
Fitas, który poinformował, że wyraził zgodę na 
zwarcie porozumienia z kołem w sprawie zagospo-
darowania, w tym zarybienia, trzech wyrobisk po-
kopalnianych na Baranowie. - Urokliwe sadzawki 
nie są duże, łącznie mają powierzchnię ponad 0,6 
hektara. Wędkarze będą je zarybiać według swoje-
go uznania. Straż Leśna będzie odwiedzać to miej-
sce i kontrolować wędkarzy. Proszę też pamiętać, że 
w tym miejscu nie wolno wjeżdżać do lasu samo-
chodami. Ale może dzięki temu presja na te łowiska 
będzie mniejsza - mówił nadleśniczy.

A zalew tymczasem powoli wraca do życia. 
W ubiegłym roku wpuszczono do niego 80 kg kar-
pia, a do rzeki Kamionki 3500 sztuk pstrąga. Prze-
kazanie części ryb z zalewu na Lubiance w Stara-
chowicach, który ma być w tym roku odmulany, 
zadeklarował Edward Szewczykowski.

Jacenty Kita

Happening- protest przeciw 
„paleniu byle czym”!

Uczniowie SSP 3 protestowali przeciwko zanieczysz-
czaniu powietrza w Suchedniowie. Jego jakość pozosta-
wia wiele do życzenia a spacerując wieczorem po mie-
ście można to z pewnością odczuć.

Dzięki pomocom uzyskanym z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska przeprowadzone zostały ba-
dania między innymi zapylenia powietrza. Potwierdzi-
ło się przypuszczenie, że najwięcej szkodliwych pyłów 
unosi się na osiedlach domków rodzinnych.

Młodzież wraz z nauczycielkami, Krystyną Gał-
czyńską i Urszulą Piasta- Kuszewską, zorganizo-
wała happening – uczniowie przeszli ulicami miasta 
w maskach przeciwpyłowych, niosąc makiety pieców. 

Przechodniom rozdawali przygotowane wcześniej ulot-
ki dotyczące smogu. Wzbudzili duże zainteresowanie 
wśród mieszkańców. Na koniec udali się do burmistrza 
Cezarego Błacha gdzie odczytali stosowną petycję:

- Protestujemy przeciwko truciu nas przez mieszkań-
ców, którzy palą w piecach śmieciami i plastykami. Pró-
bując w ten sposób zaoszczędzić, skazują nas i naszych 
bliskich na wdychanie szkodliwych substancji. Nie jeste-
śmy w stanie się przed tym bronić. A przecież mamy pra-
wo oddychać świeżym, zdrowym powietrzem! Dlatego 
zwracamy się do władz miasta o zajęcie się tą sprawą. 
Chcemy czystego Suchedniowa! 

Burmistrz podziękował za zaangażowanie w sprawy 
miasta i zapewnił, że gmina dokłada starań, by Suched-
niów był miejscem czystym i przyjaznym mieszkańcom.

Urszula Piasta- Kuszewska
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ratowniczych 5741  ratowników. 
Do  najgroźniejszych wydarzeń zaliczyć można  

pożary  budynków  mieszkalnych   w  miejscowo-
ściach  Podłazie  i  Kierz  Niedźwiedzi,  w  Skarży-
sku  –  Kamiennej  przy  ulicy  Dobrej, wypadek  
drogowy na  trasie  S7  z  udziałem  samochodu  
ciężarowego,  oraz  wyciek detergentu w pralni 
chemicznej w Skarżysku - Kamiennej.

W roku ubiegłym skarżyskim strażakom uda-
ło nam się zrealizować zakupy sprzętu i urządzeń 
na potrzeby komendy na kwotę ponad 73. 000 zł.

Jacenty Kita

u strAŻAkow

Narad roczna w KP PSP
W ostatni dzień lutego w Komendzie Powia-

towej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku
-Kamiennej odbyła się narada roczna.

Naradę poprowadził komendant powiatowy 
Marcin Machowski, a wśród gości byli m.in. wi-
cewojewoda Andrzej Bętkowski.

Gminę Suchedniów reprezentowali: Izabela 
Dziewięcka z magistratu, prezes OSP Ostojów 
Marek Malicki i przedstawiciel OSP Suchedniów 
Andrzej Sufin.

Z danych KPP PSP w Skarżysku-Kamiennej 
wynika, że w 2017 roku na terenie powiatu od-
notowano łącznie 1004 zdarzenia, w tym: 524 
na obszarze Skarżyska-Kamiennej, 192 w gmi-
nie Bliżyn, 127 – Suchedniów, 93 – Łączna i 68 
– Skarżysko Kościelne. W porównaniu z rokiem 
2016 liczba ta wzrosła o 201 wyjazdów czyli  o 25 
% interwencji w stosunku do roku poprzedniego. 
W 2017 do pożarów strażacy wyjeżdżali 443 razy 
do miejscowych zagrożeń 518. 

Ogółem we wszystkich zdarzeniach jakie mia-
ły miejsce w powiecie skarżyskim uczestniczyło 
1661 zastępów strażackich, angażując w akcjach 

Strażackie zebrania za nami
W marcu odbyły się doroczne zebrania spra-

wozdawcze strażaków.
Zaczęli druhowie z Ostojowa, którzy na zebra-

niu w dniu 7 marca podsumowali rok 2017 i na-
kreślili plany na rok bieżący. Gośćmi zebrania byli 
burmistrz Cezary Błach oraz przedstawiciele KP 
PSP st. kpt. Marcin Kuźdub.

Zebraniu przewodniczył Grzegorz Babiarz, 
sprawozdanie złożył prezes Marek Malicki. Ak-
tualnie jednostka liczy 22. druhów, w 2017 rok 
brała udział w 18. akcjach ratowniczo-gaśni-
czych.

Największym problemem jednostki są warunki 
lokalowe. Zabierając głos burmistrz podkreślił, że 
w 2017 roku udało się wykonać szambo i projekt 
przyłącza gazowego. W tym roku planowane są 
dalsze prace remontowe, w tym ocieplenie bu-

dynku, wymiana okien i remont wnętrza straż-
nicy.

17 marca suchedniowscy strażacy podsumo-
wali rok 2017. W zebraniu wziął udział wicewo-
jewoda świętokrzyski, a zarazem prezes Zarządu 
Powiatowego OSP Andrzej Bętkowski, komen-

dant powiatowy PSP bryg. Marcin Machowski, 
burmistrz Cezary Błach, zastępca burmistrza 
Dariusz Miernik oraz radny Paweł Słoma. 

Suchedniowska Ochotnicza Straż Pożarna liczy 

21. strażaków, na czele których stoi prezes Wie-
sław Sufin, naczelnikiem a zarazem wicepreze-
sem jest Andrzej Sufin. Strażacy mają do dyspo-
zycji dwa samochody, jeden ciężki i jeden średni. 
Aktualnie są czynione starania o uzupełnienie ta-

boru o samochód lekki, czyli ratowniczy. Już po 
zebraniu, na ostatniej sesji Rada Miejska zdecy-
dowała o przekazaniu na ten cel 32.000 złotych.

W 2017 roku suchedniowscy strażacy wyjeż-
dżali 118 razy do akcji ratowniczych, w tym do 
pożarów - 54, wypadków drogowych - 15, śmieci 
przy cmentarzu - 3, utylizacji plam oleju - 4, po-
szukiwania zaginionych - 2, usuwanie wiatro-
łomów - 7, otwieranie mieszkań - 3, zabezpiecza-
nie imprez - 2, pożarów traw i lasu - 25. Niestety 
zdarzyły się 3 wyjazdy do fałszywych alarmów. 
Większość interwencji było podejmowanych na 
terenie gminy Suchedniów - 90, w sąsiedniej 
gminie Łączna - 27 i jedna w mieście Skarżysku.

Jacenty Kita
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W „Sienkiewiczu”
10 stypendiów......

19 marca w siedzibie Filharmonii Świętokrzy-
skiej odbyła się uroczystość wręczenia umów sty-
pendialnych  uczniom wyróżniającym się w nauce 
zawodu, w ramach  Świętokrzyskiego programu sty-
pendialnego dla uczniów szkół zawodowych. Wśród 
najliczniej reprezentowanych placówek znalazł się 
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suche-
dniowie, którego uczniowie otrzymali stypendia 
o łącznej wartości 38.000 zł. 

Ta decyzja wojewódzkich władz samorządo-
wych stanowi kolejny dowód wysokiego poziomu 
kształcenia w suchedniowskiej szkole, potwier-
dzonego już wielokrotnie doskonałymi wynikami 
egzaminów zawodowych, o czym informowali-
śmy w latach ubiegłych. Stypendia za rok szkolny 
2017/2018 otrzymali: Kinga Dębicka, Mateusz 
Kaczmarczyk, Sylwia Kłys, Anna Kułaga, Klau-
dia Obara, Aleksandra Serek, Donata Skóra, 

Nikola Skóra, Sylwia Synowiec oraz Patrycja 
Wojtyna. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

Projekt Świętokrzyski program stypendialny dla 
uczniów szkół zawodowych realizowany jest w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne spo-
łeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość 
szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia usta-
wicznego, Poddziałanie 8.5.2. Realizacja programu 
stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych 
szkół kształcenia zawodowego.
….. i dyplomy techników dla uczniów „Sien-
kiewicza”

23 marca Okręgowa Komisja Egzaminacyj-
na w Łodzi ogłosiła wyniki przeprowadzonego 
w styczniu br. egzaminu potwierdzającego kwali-
fikacje w zawodzie. Tradycyjnie bardzo dobrze wy-
padli uczniowie suchedniowskiego Zespołu Szkół, 
ubiegający się o dyplomy technika usług fryzjer-
skich oraz technika żywienia i usług gastronomicz-
nych. Egzamin zdały wszystkie fryzjerki, zaś do 
egzaminu poprawkowego przystąpi tylko dwoje 
gastronomów. 

Indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali: Hu-
bert Koziński - etap pisemny 90%, etap prak-
tyczny 98%,  Kacper Czerwiński 85%, 98% oraz 
Mateusz Kaczmarczyk 85% , 96%.

Grzegorz Michnowski

e-usługi dla mieszkańców

Dzięki unijnemu dofinansowaniu w Gminie 
Suchedniów wprowadzany jest system e-usług 
mieszkańca. Wszystko za sprawą projektu Ak-
tywny e-samorząd realizowanego przez Aka-
demię Przedsiębiorczości Sp. z o.o., na terenie 
8 gmin: Bliżyn, Łączna, Raków, Skarżysko Ko-
ścielne, Suchedniów, Wąwolnica, Werbkowice 
i Wola Uhruska.

Główną ideą projektu jest wzrost jakości i do-
stępności usług administracyjnych dla prowadze-
nia działalności Gminy Suchedniów oraz mo-
nitorowanie procesu ich świadczenia poprzez 
wdrażanie rozwiązań poprawiających efektyw-
ność zarządzania usługami dziedzinowymi w ob-
szarach podatków i opłat lokalnych oraz zarzą-
dzania nieruchomościami.

W ramach projektu utworzona zostanie cen-
tralna platforma e-usług mieszkańca - portal 
integrujący wszystkie dane z innych systemów, 
informacje o świadczonych e-usługach przez 
ePUAP, spersonalizowane dane podatkowe. Bę-
dzie on umożliwiał m.in.: śledzenie postępu swo-
ich spraw, podgląd swoich spersonalizowanych 
danych o należnościach 
i zobowiązaniach z ty-
tułu podatków i opła-
tach lokalnych, doko-
nanie płatności z tytułu 
podatków i opłat lokal-
nych

Wysokość dofinan-
sowania dla realizo-
wanego na terenie 8 
gmin projektu wyniesie 
1.329.892,88 złotych, 
Gmina Suchedniów 
bezpośrednio nie po-
nosi żadnych kosztów 
finansowych. Wkładem 
własnym beneficjenta 
jest jedynie udział pra-
cowników w specjali-
stycznych szkoleniach 
podnoszących kwalifi-
kacje.
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W czwartek 1 marca w Zespole Szkół im. Armii 
Krajowej Korpusu Jodła  w Łącznej odbył się Prze-
gląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych By mocniej 
kochać Ojczyznę. 

W przeglądzie udział wzięło ponad 80. uczest-
ników z regionu świętokrzyskiego, w tym  rów-
nież nasi uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Suchedniowie. Naszą szkołę reprezentowa-
ły dwie uczennice - Paulina Stępień z klasy IV 
i Wiktoria Bogusiewicz z klasy III gimnazjalnej, 

Nasi uczniowie na Przeglądzie Pieśni Patriotycznej

przygotowywane do występu przez nauczyciela 
muzyki Andrzeja Jańca. 

Przegląd odbył się z okazji Narodowego Dnia 
Żołnierzy  Wyklętych oraz 100-lecia Niepodległo-
ści. W przeglądzie pieśni wzięli udział uczniowie 
ze szkół w: Kajetanowie, Bliżynie, Daleszycach, 
Zagnańsku, Kielcach, Suchedniowie, Sukowie, 
Goździe i Łącznej.

Wszystkie zespoły i soliści otrzymali pamiątko-
we dyplomy i puchary.

(jaki)

Udział w szkolnym teatrze umożliwia emocjo-
nalny rozwój młodego człowieka, kształtuje jego 
osobowość, rozwija umiejętności twórczej eks-
presji. Zajęcia teatralne uwrażliwiają uczniów na  
piękno słowa,  muzykę, dają  radość, uczą  kultu-
ry teatralnej. 16 marca 2018r. uczniowie klas III-VI 
SSP w Ostojowie uczestniczyli w warsztatach te-
atralnych prowadzonych przez aktorów Małgo-
rzatę Nyczaj-Zajt  i Artura Zajta z teatru Łątka 
w Łodzi.  Trzygodzinne zajęcia z cyklu Rozumieć 
teatr przybrały charakter wielkiego  turnieju wie-
dzy  teatralnej. Warsztaty  były  wstępem  do  
analizy  dzieła  teatralnego.  Uczniowie uczyli się  
zrozumieć spektakl teatralny, rozpoznając w nim 
różne rodzaje sztuki i starając się je nazwać, to, 

Uczniowie z Ostojowa uczą się „Rozumieć teatr”
co  widzą,  słyszą,  czują,  czytają, rozumieją.  
Dostrzegli  i  docenili  pracę wszystkich  grup  
artystów  zaangażowanych  w  tworzenie 
spektaklu,  jej  specyfikę  oraz współpracę 
całego zespołu. Nabyli wiedzę o teatrze sta-
rożytnym  i  współczesnym,  o  ludziach,  któ-
rzy  go  tworzyli  w  przeszłości  i  dzisiejszych  
twórcach teatralnych.

Zajęcia były również wspólną pracą nad 
analizą słowa, gestu, ruchu, nad kontaktem 
z partnerami oraz umiejętnością pracy z ca-

łym zespołem. Miały na celu wskazać,  jak  być 
wrażliwym,  wnikliwym i krytycznym widzem te-
atralnym. Znaczenie edukacji teatralnej jest nie-
zwykle ważne w kształtowaniu postawy aktyw-
nego uczestnika i odbiorcy kultury.

„Ostojowski czwartek” 
w hołdzie Wandzie Chotomskiej

Tegoroczne spotkanie lokalnej społeczności 
poświęcone było twórczości Wandy Chotom-

skiej. 1 marca 
przedszkolaki oraz 
uczniowie klas 
0-VII prezentowali 
przed licznie zgro-
madzonymi gość-
mi poezję zmarłej 
w sierpniu ubie-
głego roku pisarki. 

Na szkolnej sce-
nie wystąpiło 53. 

recytatorów i mimo mroźnej pogody rozgrzali 
widownię autorską interpretacją wierszy wybit-
nej poetki. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa 
prac plastycznych uczniów prezentująca ilustra-
cje do wybranych wierszy. W trakcie zwiedzania 
ekspozycji, uczniowie, ich rodzice i nauczyciele 

spotkali się przy gorącej herbacie, by podzielić się 
wrażeniami. Do-
rośli  skierowali 
słowa uznania dla 
wszystkich wy-
stępujących.

Spotkanie od-
było się w ramach 
przygotowań do 
XXVIII  Konkursu 
Recytatorskiego 
im. Wandy Łycz-
kowskiej. Nomi-
nację do Konkursu zdobyli: w kategorii klas 0-III: 
Wiktoria Nowak z klasy 0, Oliwia Pawelec, 
Oskar Pawelec i Natasza Przeorska z klasy 
I, w kategorii klas IV-VII: Zuzanna Chrząszcz 
z klasy IV, Zofia Obara, Angelika Potkańska, 
Nikola Przeorska z klasy VII. 
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W ramach projektu sejmowego uczniowie 
klas III gimnazjum podjęli się wykonania zada-
nia rekrutacyjnego na temat Posłowie pierwsze-
go Sejmu Niepodległej. 

Wybrali kandydatów do sejmu z 1919 roku, 
krótko przedstawią ich sylwetkę, w najbliższym 
czasie na terenie miasta zostaną przeprowadzo-
ne kampanie wyborcze poszczególnych kandy-
datów, wzorowane na kampaniach z 1919 r. 

Jakub Bojko
Reprezentowany przez nas kandydat najwięk-

szą uwagę przykłada do życia chłopów, jako iż 
stanowią oni podstawową warstwę narodu. 
Priorytetem jest dla niego poprawa warunków 
w jakich żyją. W tym celu kandydat obiecuje 
stworzenie dużych gospodarstw chłopskich, za-
pewnienie lepszego dostępu do edukacji oraz 
możliwości rozwoju na wsi, a także przeprowa-
dzenie reformy rolnej za odszkodowaniem. Każ-
dy chłop, któremu zostanie zabrane na rzecz Oj-
czyzny, otrzyma w zamian wypłatę pieniężną.

Daria Dziób 
Wiktoria Lasota

Roman Dmowski
W ramach projektu Sejmu dzieci i młodzie-

ży pt. Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej 
przedstawiamy pierwszego kandydata Kolejne-
go kandydata - Romana Dmowskiego. Urodził 
się 9 sierpnia 1864 w Kamionku pod Warsza-
wą, a zmarł 2 stycznia 1939 roku w Drozdowie. 
W czasie I wojny światowej był współtwórcą 
Komitetu Narodowego Polskiego. Oprócz tego 
był członkiem związku młodzieży polskiej, ligi 
polskiej, Stronnictwo Demokratyczno - Narodo-
wego, Rady Obrony Państwa, Ligi Narodów. Był 
Ministrem Spraw Zagranicznych w rządzie Wi-
tolda Witosa, a w międzyczasie był redakto-
rem Gazety Polskiej. 

Izabela Bolechowska
Małgorzata Dulęba

Józef Ostachowski
Józef Ostachowski urodził się 16 lutego 1883 

w Sułoszowej (woj. Małopolskie). Zmarł 19 
kwietnia 1960 w Olkuszu. Ukończył miejską 
szkołę powszechną w Sułoszowej. Pracował jako 
robotnik w kopalni Renard w Zagłębiu Dąbrow-
skim. Był członkiem Narodowego Związku Ro-
botników, w 1904 roku służył w armii austriac-
kiej.

Rekrutują się do sejmowego projektu
Członek Rady Gminnej, Sejmiku Powiatowego 

w Olkuszu, Rady Szkolnej, zarządu Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej i wielu lokalnych organizacji spo-
łecznych i gospodarczych.

Członek Narodowego Związku Chłopskiego 
(1907), kolporter nielegalnej prasy, w 1911 roku 
więziony przez władze carskie. W 1917 roku 
przyczynił się do połączenia NZCh ze Zjednocze-
niem Ludowym, w 1918 roku współtwórca i pre-
zes Polskiego Zjednoczenia Ludowego.

Mianowany członkiem Rady Stanu w 1918 
roku. Od 1919 do 1922 był posłem na Sejm Usta-
wodawczy.  Mandat uzyskał z listy nr 1 w okręgu 
wyborczym nr 28 (Olkusz), w 1919 roku był re-
prezentantem Polskiego Zjednoczenia Ludowe-
go w Konwencie Seniorów (jako wicemarszałek 
Sejmu). Bez powodzenia kandydował w wybo-
rach do Sejmu w 1922 roku.

Podczas wyborów na marszałka Sejmu Usta-
wodawczego PZL postawiło w pierwszej turze 
kandydaturę Ostachowskiego na to stanowisko. 
Otrzymał on zaledwie 26 głosów. W ostatecznej 
rozgrywce pomiędzy kandydatem endecji Woj-
ciechem Trąmpczyńskim, a kandydatem cen-
trum i lewicy Wincentym Witosem posłowie 
PZL przerzucili swoje głosy na Trąmpczyńskiego, 
umożliwiając tym samym jego wybór. Narazili 
się przez to na zarzut zdrady interesów chłop-
skich.

W tym sejmie Ostachowski  został wicemar-
szałkiem na podstawie klucza partyjnego.

W Sejmie Ustawodawczym Ostachowski wy-
stępował kilkakrotnie, głównie w sprawach re-
formy rolnej, kontyngentów mięsnych i in. bie-
żących spraw rolnych.

Na tle różnicy zdań w sprawie projektu refor-
my rolnej doszło w maju 1919 do rozłamu w klu-
bie poselskim PZL. Ostachowski i trzynastu in-
nych posłów wystąpiło z PZL i utworzyło Koło 
Niezależnych Posłów Ludowych. Ostachowski 
był członkiem zarządu głównego PSL Piast.

J. Ostachowski był także publicystą, pisywał 
przed r. 1919 do Ludu Polskiego, Polski, Gazety 
Świątecznej, Społem, Drużyny, Gazety Polskiej.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Me-
dalem Niepodległości, Krzyżem Partyzanckim, 
Krzyżem Legionowym.

Błażej Turski 
Piotr Kowalik

Szkolny Konkurs Pięknego 
Czytania w „Trójce”

5 marca w ramach obchodów Tygodnia Kultury 
Języka w SSP nr 3 przeprowadzony został Szkol-
ny Konkurs Pięknego Czytania. Tegorocznej edy-
cji towarzyszyło hasło W krainie polskich legend. 
Tematyka konkursu związana była z setną roczni-
cą odzyskania przez Polskę niepodległości. Głów-
nym celem była prezentacja umiejętności piękne-
go czytania o tym co kiedyś w Polsce było, co się 
dawno temu zdarzyło. Najcenniejszym skarbem 

każdego narodu jest bowiem jego tradycja. 
Czytanie rozpoczął Hovsep Khachatryan z kl. 

VI b, który nie tylko pokazał że już bardzo do-
brze opanował nasz trudny język, ale i przeczy-
tał fragment legendy Dawid z Sasunu w swoim 
ojczystym języku ormiańskim. W zmaganiach 
konkursowych wzięło udział 18 uczniów z klas  IV 
– VII. Zwycięzcą został Igor Słoma z kl. VI b. Dru-
gie miejsce zajęła Nikola Morawska z kl. IV b, 
a trzecie – Michalina Maciejczyk z kl. V b. Wy-
różnienie otrzymali: Antek Bolechowski (kl. VI 
b), Aleksandra Markiewicz (kl. IV a) oraz Maja 
Podgórska (kl. IV b). 

Uczestników oceniała komisja w składzie: 
Renata Wikło, Alicja Miernik oraz z MGBP 
w Suchedniowie – Dariusz Żołądek. Nagro-
dzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy i książki, 
a wszyscy – słodycze i zakładki do książek.

Aleksandra Gołębiowska
Małgorzata Rek
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Spotkania profilaktyczne w szkołach 
wraz z nadejściem wiosny

W ramach kampanii MSWiA Kręci mnie bezpieczeństwo…
przez cały rok szkolny policjanci skarżyskiej jednostki spotkali 
się z dziećmi w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamien-
nej oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Suchedniowie. Tema-
tem spotkań było bez-
pieczeństwo dzieci 
w trakcie zabaw na po-
dwórku i w szkole wraz 
z nadejściem wiosny. 
Kulminacyjną częścią 
zorganizowanych pre-
lekcji było wręczenie 
nagród w związku z ogłoszonym konkursem plastycznym w ra-
mach Międzynarodowego Dnia Numeru Alarmowego 112. 

22 marca skarżyscy policjanci odwiedzili dzieci w Szkole Pod-
stawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej oraz w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Suchedniowie, gdzie przeprowadzono prelekcje 
na temat bezpieczeństwa dzieci w trakcie zabaw na podwór-
ku i w szkole. Czas wiosny, chęć przebywania na świeżym po-

wietrzu, to okres kiedy dzieci będą więcej czasu spędzać poza 
domem spotykając się na placach zabaw czy obiektach sporto-
wych. Policjanci przypominali najmłodszym, aby nie zapomi-
nali o własnym bezpieczeństwie. 

Kulminacyjną częścią spotkań było wręczenie nagród laure-
atom konkursu plastycznego w ramach obchodzonego w lutym 
Międzynarodowego Dnia Numeru Alarmowego 112.  W kon-
kursie wzięło udział 15 uczniów klas trzecich pod opieką Mał-
gorzaty Kuszewskiej i Anny Suski. Wyróżnienia i nagrody 
otrzymali: Maria Sawicz, Zuzanna Sztuk, Kacper Łutczyk 
z klasy IIIa oraz Jakub Dulemba i Mikołaj Chrzęszczyk z kla-
sy IIIb. Pozostali uczestnicy otrzymali za udział upominki.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. 
Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta w Skarżysku
-Kamiennej oraz Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie. 

Spotkania wpisują się w trwająca ogólnopolską kampanię 
MSWiA pn. Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny.

Opr. ASŁ, (jaki)
Źródło: KPP Skarżysko-Kamienna

Szachy metodą na kompetencje matematyczne
Wsparcie rozwoju kompetencji matematycznych uczniów, przede wszystkim w za-

kresie logiki, wyobraźni przestrzen-
nej, myślenia analitycznego i rozwią-
zywania problemów – to główny cel 
projektu Świętokrzyska Szkoła Eduka-
cji Szachowej, w którym bierze udział 
124 szkoły z naszego regionu, w tym 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Suche-
dniowie i SP w Ostojowie.

W dniu 1 marca Wicemarszałek 
Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak przekazał suchedniowskim pla-
cówkom zestawy szachowe, w skład których wchodzi 8 szachownic - plansz szacho-
wych z pełnym zestawem bierek: pionków oraz figur - oraz 1 zegar. 

–W zasadzie to dla nas nie nowość, gdyż od 14. lat w szkole działa klub szachowy 
Hetman. W maju planujemy zorganizować Mistrzostwa Suchedniowa. Nasi uczniowie 
odnoszą duże sukcesy na tym polu. W tym roku zajęli III miejsce w Mistrzostwa Woje-
wództwa – mówiła dyrektor Izabela Głowala-Działak. 

Dodajmy, że brązowa drużyna to: Hovsep Khachatryan, Mateusz Król, Igor Ma-
zur i Jakub Piasta.

W wydarzeniu udział brał także 
burmistrz Cezary Błach (który wraz 
z wicemarszałkiem przy pomocy 
uczniów rozegrali partyjkę szachów) 
oraz nauczyciele biorący udział w pro-
jekcie: Katarzyna Bodak i Dominik 
Ziętkowski (SP 3) oraz Małgorzata 

Miernik-Kłys, Jacek Działak i Krzysztof Piątek (SP Ostojów).
Projekt Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej jest realizowany przez Świętokrzy-

skie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, przy wsparciu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzyskiego i pod patronatem Świętokrzyskiego Kurato-
rium Oświaty.

Zajęcia szachowe dają uczniom 
możliwość nie tylko zabawy z wy-
korzystaniem gier planszowych, lo-
gicznych i strategicznych, ale przede 
wszystkim pozwalają nauczycielom 
kształtować u dzieci takie cechy oso-
bowości, jak: wiara we własne możli-
wości, właściwe zachowania w sytu-
acjach trudnych (radzenie sobie z wygraną i porażką), podejmowanie decyzji i branie 
za nie odpowiedzialności. Szachy uczą rywalizacji w duchu fair play.

W projekcie mogą uczestniczyć zarówno osoby początkujące, jak i mające doświad-
czenie szachowe zdobyte w pracy z dziećmi lub które już ukończyły podstawowe szko-
lenie. Zakupione przez Urząd Marszałkowski zestawy do nauki gry w szachy przeka-
zane zostaną do 124 świętokrzyskich szkół uczestniczących w pilotażowym projekcie. 
W sumie urząd zakupił i przekazał do ŚCDN 1100 sztuk szachów oraz 204 elektroniczne 
zegary szachowe. W skład jednego zestawu wchodzi: 8 szachownic (plansz szacho-
wych z pełnym zestawem bierek: pionków oraz figur) oraz 1 zegar. Wartość zakupio-
nego sprzętu to ponad 85 tysięcy złotych.

Jacenty Kita
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AnGielski Z GAZetą

ENGLISH? WHY NOT. 
 
          „ W czasie deszczu dzieci się nudzą...” , to piosenka z 
kabaretu Starszych Panów. Dzieci się nudzą, a dorośli 
czasami cierpią. Jest cała rzesza meteoropatów,  którzy czują 
się źle podczas zmiany pogody. Okazuje się, że meteoropatia 
nie była znana naszym przodkom, jest to choroba 
cywilizacyjna z którą boryka się coraz więcej ludzi. 
Bezsenność, migrena, zmęczenie, trudności  z koncentracją –
takie  objawy może  odczuwać zupełnie zdrowy człowiek. 

Pogoda ma również wpływ na naszą psychikę. Jesienne słoty 
(rainy weather), wichury (gales), brak słońca, mogą 
doprowadzić do depresji. Taka depresja znana jest pod 
nazwą SAD (seasonal affective disorder) i powtarza się w 
okresie jesienno-zimowym.  Według ekspertów 
spowodowana jest ona małą ilością światła, a niskie 
temperatury mogą jeszcze pogorszyć sytuację. Wszyscy 
wiemy jak jesienne szarugi potrafią zepsuć nam humor. 
Najchętniej wtedy sięgamy po ciepłego drinka i książkę, 
otulamy się w koc, aby poprawić sobie humor. W języku 
angielskim jest takie barwne powiedzenie opisujące ulewne 
deszcze: 
„It’s raining cats and dogs” 
          Pogoda potrafi być ostatnio bardzo zmienna, 
występują gwałtowne zjawiska, dochodzi do klęsk 
żywiołowych (natural disasters), takich jak: trzęsienia 
ziemi (earthquakes) powodzie (floods), susze (droughts) i 
huragany (hurricanes). Na szczęście Polska jest terenem 
asejsmicznym, ale pozostałe zjawiska potrafią wyrządzić 
poważne   szkody.  Wystarczy   wspomnieć huragany,   które  

nawiedzają Polskę sprawiając, że mamy już niemałą liczbę 
ofiar śmiertelnych (death toll). Od ponad 100 lat huraganom 
nadaje się imiona, po to aby można je było łatwo zapamiętać 
i zidentyfikować. Podczas  międzynarodowych konferencji 
meteorologów tworzone są specjalne listy, na których imiona 
uporządkowane są alfabetycznie. Każdego roku obowiązuje 
inna lista i może ona być znowu użyta po sześciu latach.  
Przez kilkadziesiąt lat huragany nazywano imionami 
żeńskimi,  do czasu  kiedy  pod koniec lat  siedemdziesiątych  
 

 
 
 
 
zbuntowały się feministki. Od tamtej pory imiona nadawane 
są  naprzemiennie. Niekiedy zdarza się, że niektóre z nich są 
wykreślane z listy,  a dzieje się to wtedy kiedy huragan 
zebrał krwawe żniwo. Z tego to powodu próżno szukać na 
liście huraganu Katrina, który w 2005 roku zaatakował USA. 
          Szczególnie niebezpieczna jest zmienna pogoda w 
górach. Piękny krajobraz przyciąga turystów nie zawsze 
odpowiednio przygotowanych do wędrówki.  Ludzie od  lat 
niezmiennie przeceniają swoje możliwości. Często zdarza 
się, że wychodzą  na  trasę  przy  bezchmurnym niebie (clear  
skies)  nie sprawdzając prognozy pogody  (weather 
forecast). W górach warunki  mogą zmieniać się 
diametralnie. Niespodziewane podmuchy wiatru (gusts of 
wind), a zimą zamiecie śnieżne (blizzards) mogą być bardzo 
niebezpieczne. Pojawiać się może także zagrożenie 
lawinowe (avalanches), które każdego roku zabija ok. 150 
osób na świecie. Istnieje taki mit, że lawinę można wywołać 
głośno  krzycząc. Nic   bardziej mylnego,  fale dźwiękowe są  

na to zbyt słabe. Przyczyny powstania lawin mogą być 
naturalne i zalicza się do nich świeże opady śniegu, kąt 
nachylenia stoku, wiatr, a także podcięcie stoku przez  
narciarzy. Pamiętajmy, że jesteśmy za słabi, aby mierzyć się 
z naturą i nie możemy wszystkiego przewidzieć. Bardzo 
celnie ujmuje to  angielski idiom: 
It came like a bolt from the blue. 
 

 
 
If you have enjoyed  my article, send me your opinion and 
remarks to this address: 
MargaretTeacher11@gmail.com 
 
 

rainy weather - słota 
gale - wichura 
SAD - seasonal affective disorder-jesienno-zimowa depresja 
natural disasters – klęski żywiołowe 
earthquake – trzęsienie ziemi 
flood - powódź 
drought - susza 
hurricane - huragan 
It’s raining cat’s and dogs – leje jak z cebra 
death toll – liczba ofiar śmiertelnych 
clear skies – bezchmurne niebo 
weather forecast – prognoza pogody 
gust of wind – podmuch wiatru 
blizzard – zamieć śnieżna 
avalanche – lawina 
It came like a bolt from the blue – Spadło jak grom z 
jasnego nieba. 
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STS Orlicz liderem w II lidze
Drużyna STS Orlicz Suchedniów pracowicie spędziła 

mijający weekend rozgrywając dwa mecze. W sobotę 
w wyjazdowym spotkaniu zmierzyła się z MZKS Alitem 
w Ożarowie.

Mecz od początku toczył się pod dyktando zawodni-
ków Orlicza. Zdecydowanie wygrywali kolejne partie, 
odnosząc dziewięć zwycięstw 3:0 w setach oraz jed-
no 3:1. Komplet zwycięstw zanotowali Paweł Włody-
ka, Bartosz Majcher, Piotr Odelski, natomiast za 
Wiesława Mazurka po grze deblowej wszedł Michał 
Majcher. Orlicz wywiózł z Ożarowa zwycięstwo 10:0 i 2 
punkty do ligowej tabeli.

W niedzielę do Suchedniowa przyjechała piąta dru-
żyna II ligi KTS Sandomierz. Zawodnicy Orlicza pewnie 
rozstrzygnęli wszystkie pojedynki na swoją korzyść i po-
dobnie jak dzień wcześniej wygrali 10:0. Na trzy kolejki 
przed końcem ligi Orlicz Suchedniów jest na czele z 22 
punktami na koncie.

Grand Prix i Drużynowy Puchar 
W dniach 23-25 lutego w Łomży odbył się turniej 

z cyklu Grand Prix Polski Juniorów w tenisie stołowym. 
W trzecim tegorocznym turnieju STS Orlicz 1924 był re-
prezentowany przez Michała Majchera, który w dra-
bince turniejowej trafił na wymagających rywali.

W pierwszym meczu zmierzył się z  rozstawionym 
z „6” Kacprem Petasiem (MLKS Ostródzianka Ostróda), 
któremu uległ 0:3. W drugim meczu Michał pokonał 
3:1 Krystiana Maciorowskiego (MLUKS MOSiR Grajewo). 
W ostatnim pojedynku grupowym, którego stawką był 
awans do dalszej fazy, Majcher przegrał z wyżej noto-
wanym Łukaszem Sokołowskim (KS Spójnia Warszawa) 
0:3. W turnieju pocieszenia po bardzo wyrównanym 
meczu Michał uległ Kamilowi Czapli (MKS Skarbek Tar-
nowskie Góry) 2:3, zajmując ostatecznie miejsce w prze-
dziale 41-48.
W niedzielę, 25 lutego w Wąchocku odbył się Drużyno-
wy Puchar Województwa Świętokrzyskiego w tenisie 
stołowym. Faworytem turnieju była drużyna Orlicza 
1924 Suchedniów, która spełniła pokładane w niej ocze-
kiwania w stu procentach.

Orlicz w najmocniejszym składzie: Paweł Włody-
ka, Wiesław Mazurek, Bartosz Majcher oraz Piotr 
Odelski w półfinale szybko odprawiła drużynę UKS Or-
lęta Bilcza 4:0. W finale zmierzyli się z drużyną gospoda-
rzy turnieju - UKS Meteorem I Wąchock. Podobnie jak to 
miało miejsce w półfinale, pingpongiści Orlicza nie dali 
szans rywalom i zwyciężyli 4:0. Tym samym Orlicz zdo-
był Drużynowy Puchar Województwa Świętokrzyskiego 
i awansował do półfinału Ogólnopolskiego Pucharu Pol-
ski, w którym zmierzy się z najlepszymi zespołami z wo-
jewództw: podkarpackiego, małopolskiego i łódzkiego. 
Gratulujemy i życzymy połamania paletek!

557. Łakomiec Tomasz (M 30 - 230) - 1.38,42
1139. Kuszewski Mariusz (M 40 - 351) - 1.48,34
1230. Dąbczyński Marcin (M 30 - 449) - 1.49,45

Siatkarze punktują
W piątek, 23 lutego siatkarze Orlicza rozegrali kolej-

ny mecz o mistrzostwo 3 ligi. Tym razem zmierzyli się 
w Kielcach z jednym z faworytów do tytułu mistrzow-
skiego, drużyną KU AZS UJK. Biało-niebiescy nie uła-
twiali im tego zadania, zwłaszcza w pierwszym secie, 
kiedy rozstrzygnięcie zapadało w końcówce.
KU AZS UJK - Orlicz 3:0 (25:22, 25:15, 25:19)
Skład: Jakub Garbata, Adrian Zatorski, Tomasz Ma-
kuch, Maksymilian Marszałek, Marek Działowski, 
Adam Adamczyk, Kamil Dróżdż.

W poniedziałek, 5 marca w suchedniowskiej hali 
sportowe siatkarze Orlicza sprawili niespodziankę i wy-
grali z zespołem Domino Galeria Ciepła. Goście byli fa-
worytem tego spotkania i wygrali pierwszego seta. Jed-
nak w dwóch kolejnych niespodziewanie dominował 
Orlicz. Gdy w czwartym secie rywale wygrali wysoko, 
wydawało się, że jest po meczu i Orły zejdą z parkietu 
pokonani. Ale nic bardziej mylnego, w decydującej roz-
grywce biało-niebiescy potrafili się zmobilizować i gład-
ko wygrali.
Orlicz - Domino Galeria Ciepła 3:2 (21:25, 25:21, 25:22, 
16:25, 15:9)

W piątek, 16 marca siatkarze trzecioligowego Orli-
cza, walczyli o ligowe punkty w Staszowie. Wyjazd do 
lidera tabeli zakończył się porażką. Mimo wszystko Orły 
nie oddali łatwo skóry. Wszystkie sety miały wyrówna-
ny przebieg, a rozstrzygnięcia zapadały w ich końców-
kach. W drugiej odsłonie niespodziewanie górą był Or-
licz i przez chwilę powiało sensacją.

Siatkarz Staszów - Orlicz 3:1 (25:18, 19:25, 25:19, 
25:19)

W poniedziałek, 19 marca w suchedniowskiej hali 
sportowej Orlicz podejmował Czarnych Połaniec. Było to 
bardzo istotne spotkanie, ponieważ zagrały drużyny są-
siadujące ze sobą w tabeli. Niestety to goście cieszyli się 
z końcowego sukcesu, zdobywając dwa punkty. Biało-
niebiescy musieli zadowolić się jednym punktem. Szko-
da straconych punktów, tym bardziej, że mecz rozpoczął 
się po myśli suchedniowian. Dwa pierwsze sety zakoń-
czyły się wygranymi Orlicza i kiedy wydawało się, że go-
spodarze zdobędą komplet punktów, przyjezdni podjęli 
walkę. Była na tyle skuteczna, że wygrali pozostałe sety. 
Wszystko zadecydowało się w tie-breaku. Czarni prze-
chylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść w ostatnich 
piłkach. 
Orlicz - Czarni Połaniec 2:3 (25:18, 25:18, 22:25, 21:25, 
14:16).

Przed Orłami jeszcze dwa mecze, aktualnie zajmują 
przedostatnie miejsce mając 12 punktów i wyprzedzają 
ostatni MSS Ostrowiec Św. o trzy punkty.

SPORT

SUCHEDNIOWSKI SPORT
  Redaguje: SZYMON PIASTA                                                                            Nr. 4 (483)/2018

Julki zwyciężyły w Warszawie
W niedzielę, 18 marca w Warszawie odbył się Ogól-

nopolski Turniej Juniorów i Młodzików „Warsaw Open” 
w badmintonie. W tych silnie obsadzonych zawodach 
swoją klasę potwierdziły Julki, które wygrały w deblu. 
Julia Pajek i Julia Pająk w finale wygrały zdecydowa-
nie, pokonując rywalki w dwóch setach 2:0 (8, 18). Po-
nadto Julia Pajek dotarła również do finału w singlu, 
ale przegrała po zaciętej walce 0:2 (-20, -19). W zawo-
dach wystąpiła jeszcze Joanna Więckowska, kończąc 
rywalizację w fazie grupowej.

Na trasach biegowych
W sobotę, 24 lutego w Niwach Daleszyckich roze-

grano zawody o „Puchar Powstańców Styczniowych”. 
Do rywalizacji przystąpili kolarze i biegacze na różnych 
dystansach. W półmaratonie bardzo dobrze zaprezen-
towała się Ania Ordyńska z Suchedniowskiego Stowa-
rzyszenia Cyklistów, która zwyciężyła w swojej katego-
rii wiekowej. Jej czas 2.15,25 był 18 w klasyfikacji open 
i drugi wśród kobiet. Gratulujemy!

W niedzielę, 11 marca w Radomiu odbył się XI Bieg 
Kazików na dystansie 10 kilometrów. Trasę najszybciej 
pokonał Ukrainiec Didovodiuk Dmytrii, w czasie 30,13. 
Na mecie zameldowało się 1015 uczestników, w tym 
grupa reprezentantów Suchedniowa.. Najszybciej z na-
szych pobiegł Gerard Magdziarz, ale pozostali jak na 
początek sezonu uzyskali przyzwoite wyniki. Miejsca 
i czasy:
86. Magdziarz Gerard (M 40 - 14) - 39,36
284. Żołądek Justyna (K 40 - 5) - 45,55
431. Kania Grzegorz (M 30 - 148) - 48,50
546. Mochocki Karol (M 30 - 183) - 51,53

W niedzielę, 18 marca w Krakowie odbył się 15. Kra-
kowski Półmaraton Marzanny. Bieg ze względów at-
mosferycznych nie należał do łatwych, ale trasę 21,0975 
km pokonało 3031 uczestników. Najszybciej pobiegł 
Adam Czerwiński, który uzyskał czas 1.10,25. Biegali 
również reprezentanci Suchedniowa, z których najszyb-
ciej pobiegł Gerard Magdziarz. Oto miejsca i czasy na-
szych:
342. Magdziarz Gerard (M 40 - 108) - 1.33,36
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STS Orlicz liderem w II lidze
Drużyna STS Orlicz Suchedniów pracowicie spędziła 

mijający weekend rozgrywając dwa mecze. W sobotę 
w wyjazdowym spotkaniu zmierzyła się z MZKS Alitem 
w Ożarowie.

Mecz od początku toczył się pod dyktando zawodni-
ków Orlicza. Zdecydowanie wygrywali kolejne partie, 
odnosząc dziewięć zwycięstw 3:0 w setach oraz jed-
no 3:1. Komplet zwycięstw zanotowali Paweł Włody-
ka, Bartosz Majcher, Piotr Odelski, natomiast za 
Wiesława Mazurka po grze deblowej wszedł Michał 
Majcher. Orlicz wywiózł z Ożarowa zwycięstwo 10:0 i 2 
punkty do ligowej tabeli.

W niedzielę do Suchedniowa przyjechała piąta dru-
żyna II ligi KTS Sandomierz. Zawodnicy Orlicza pewnie 
rozstrzygnęli wszystkie pojedynki na swoją korzyść i po-
dobnie jak dzień wcześniej wygrali 10:0. Na trzy kolejki 
przed końcem ligi Orlicz Suchedniów jest na czele z 22 
punktami na koncie.

Grand Prix i Drużynowy Puchar 
W dniach 23-25 lutego w Łomży odbył się turniej 

z cyklu Grand Prix Polski Juniorów w tenisie stołowym. 
W trzecim tegorocznym turnieju STS Orlicz 1924 był re-
prezentowany przez Michała Majchera, który w dra-
bince turniejowej trafił na wymagających rywali.

W pierwszym meczu zmierzył się z  rozstawionym 
z „6” Kacprem Petasiem (MLKS Ostródzianka Ostróda), 
któremu uległ 0:3. W drugim meczu Michał pokonał 
3:1 Krystiana Maciorowskiego (MLUKS MOSiR Grajewo). 
W ostatnim pojedynku grupowym, którego stawką był 
awans do dalszej fazy, Majcher przegrał z wyżej noto-
wanym Łukaszem Sokołowskim (KS Spójnia Warszawa) 
0:3. W turnieju pocieszenia po bardzo wyrównanym 
meczu Michał uległ Kamilowi Czapli (MKS Skarbek Tar-
nowskie Góry) 2:3, zajmując ostatecznie miejsce w prze-
dziale 41-48.
W niedzielę, 25 lutego w Wąchocku odbył się Drużyno-
wy Puchar Województwa Świętokrzyskiego w tenisie 
stołowym. Faworytem turnieju była drużyna Orlicza 
1924 Suchedniów, która spełniła pokładane w niej ocze-
kiwania w stu procentach.

Orlicz w najmocniejszym składzie: Paweł Włody-
ka, Wiesław Mazurek, Bartosz Majcher oraz Piotr 
Odelski w półfinale szybko odprawiła drużynę UKS Or-
lęta Bilcza 4:0. W finale zmierzyli się z drużyną gospoda-
rzy turnieju - UKS Meteorem I Wąchock. Podobnie jak to 
miało miejsce w półfinale, pingpongiści Orlicza nie dali 
szans rywalom i zwyciężyli 4:0. Tym samym Orlicz zdo-
był Drużynowy Puchar Województwa Świętokrzyskiego 
i awansował do półfinału Ogólnopolskiego Pucharu Pol-
ski, w którym zmierzy się z najlepszymi zespołami z wo-
jewództw: podkarpackiego, małopolskiego i łódzkiego. 
Gratulujemy i życzymy połamania paletek!

557. Łakomiec Tomasz (M 30 - 230) - 1.38,42
1139. Kuszewski Mariusz (M 40 - 351) - 1.48,34
1230. Dąbczyński Marcin (M 30 - 449) - 1.49,45

Siatkarze punktują
W piątek, 23 lutego siatkarze Orlicza rozegrali kolej-

ny mecz o mistrzostwo 3 ligi. Tym razem zmierzyli się 
w Kielcach z jednym z faworytów do tytułu mistrzow-
skiego, drużyną KU AZS UJK. Biało-niebiescy nie uła-
twiali im tego zadania, zwłaszcza w pierwszym secie, 
kiedy rozstrzygnięcie zapadało w końcówce.
KU AZS UJK - Orlicz 3:0 (25:22, 25:15, 25:19)
Skład: Jakub Garbata, Adrian Zatorski, Tomasz Ma-
kuch, Maksymilian Marszałek, Marek Działowski, 
Adam Adamczyk, Kamil Dróżdż.

W poniedziałek, 5 marca w suchedniowskiej hali 
sportowe siatkarze Orlicza sprawili niespodziankę i wy-
grali z zespołem Domino Galeria Ciepła. Goście byli fa-
worytem tego spotkania i wygrali pierwszego seta. Jed-
nak w dwóch kolejnych niespodziewanie dominował 
Orlicz. Gdy w czwartym secie rywale wygrali wysoko, 
wydawało się, że jest po meczu i Orły zejdą z parkietu 
pokonani. Ale nic bardziej mylnego, w decydującej roz-
grywce biało-niebiescy potrafili się zmobilizować i gład-
ko wygrali.
Orlicz - Domino Galeria Ciepła 3:2 (21:25, 25:21, 25:22, 
16:25, 15:9)

W piątek, 16 marca siatkarze trzecioligowego Orli-
cza, walczyli o ligowe punkty w Staszowie. Wyjazd do 
lidera tabeli zakończył się porażką. Mimo wszystko Orły 
nie oddali łatwo skóry. Wszystkie sety miały wyrówna-
ny przebieg, a rozstrzygnięcia zapadały w ich końców-
kach. W drugiej odsłonie niespodziewanie górą był Or-
licz i przez chwilę powiało sensacją.

Siatkarz Staszów - Orlicz 3:1 (25:18, 19:25, 25:19, 
25:19)

W poniedziałek, 19 marca w suchedniowskiej hali 
sportowej Orlicz podejmował Czarnych Połaniec. Było to 
bardzo istotne spotkanie, ponieważ zagrały drużyny są-
siadujące ze sobą w tabeli. Niestety to goście cieszyli się 
z końcowego sukcesu, zdobywając dwa punkty. Biało-
niebiescy musieli zadowolić się jednym punktem. Szko-
da straconych punktów, tym bardziej, że mecz rozpoczął 
się po myśli suchedniowian. Dwa pierwsze sety zakoń-
czyły się wygranymi Orlicza i kiedy wydawało się, że go-
spodarze zdobędą komplet punktów, przyjezdni podjęli 
walkę. Była na tyle skuteczna, że wygrali pozostałe sety. 
Wszystko zadecydowało się w tie-breaku. Czarni prze-
chylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść w ostatnich 
piłkach. 
Orlicz - Czarni Połaniec 2:3 (25:18, 25:18, 22:25, 21:25, 
14:16).

Przed Orłami jeszcze dwa mecze, aktualnie zajmują 
przedostatnie miejsce mając 12 punktów i wyprzedzają 
ostatni MSS Ostrowiec Św. o trzy punkty.

SPORT
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Julki zwyciężyły w Warszawie
W niedzielę, 18 marca w Warszawie odbył się Ogól-

nopolski Turniej Juniorów i Młodzików „Warsaw Open” 
w badmintonie. W tych silnie obsadzonych zawodach 
swoją klasę potwierdziły Julki, które wygrały w deblu. 
Julia Pajek i Julia Pająk w finale wygrały zdecydowa-
nie, pokonując rywalki w dwóch setach 2:0 (8, 18). Po-
nadto Julia Pajek dotarła również do finału w singlu, 
ale przegrała po zaciętej walce 0:2 (-20, -19). W zawo-
dach wystąpiła jeszcze Joanna Więckowska, kończąc 
rywalizację w fazie grupowej.

Na trasach biegowych
W sobotę, 24 lutego w Niwach Daleszyckich roze-

grano zawody o „Puchar Powstańców Styczniowych”. 
Do rywalizacji przystąpili kolarze i biegacze na różnych 
dystansach. W półmaratonie bardzo dobrze zaprezen-
towała się Ania Ordyńska z Suchedniowskiego Stowa-
rzyszenia Cyklistów, która zwyciężyła w swojej katego-
rii wiekowej. Jej czas 2.15,25 był 18 w klasyfikacji open 
i drugi wśród kobiet. Gratulujemy!

W niedzielę, 11 marca w Radomiu odbył się XI Bieg 
Kazików na dystansie 10 kilometrów. Trasę najszybciej 
pokonał Ukrainiec Didovodiuk Dmytrii, w czasie 30,13. 
Na mecie zameldowało się 1015 uczestników, w tym 
grupa reprezentantów Suchedniowa.. Najszybciej z na-
szych pobiegł Gerard Magdziarz, ale pozostali jak na 
początek sezonu uzyskali przyzwoite wyniki. Miejsca 
i czasy:
86. Magdziarz Gerard (M 40 - 14) - 39,36
284. Żołądek Justyna (K 40 - 5) - 45,55
431. Kania Grzegorz (M 30 - 148) - 48,50
546. Mochocki Karol (M 30 - 183) - 51,53

W niedzielę, 18 marca w Krakowie odbył się 15. Kra-
kowski Półmaraton Marzanny. Bieg ze względów at-
mosferycznych nie należał do łatwych, ale trasę 21,0975 
km pokonało 3031 uczestników. Najszybciej pobiegł 
Adam Czerwiński, który uzyskał czas 1.10,25. Biegali 
również reprezentanci Suchedniowa, z których najszyb-
ciej pobiegł Gerard Magdziarz. Oto miejsca i czasy na-
szych:
342. Magdziarz Gerard (M 40 - 108) - 1.33,36
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Seniorzy na podium
W sobotę, 3 marca w suchedniowskiej hali sportowej 

odbył się 19. turniej badmintonowy z cyklu Yonex Open 
Forever Young. W zawodach wystąpiło 116. zawodni-
ków, w tym 11. reprezentantów Suchedniowa, którzy 
wywalczyli sześć medali (1 złoty, 2 srebrne, 3 brązowe).

Najlepiej zagrały Monika Janduła i Joanna Sto-
biecka w deblu, które wygrały w kategorii 25+. W tej 
samej kategorii Karolina Olejarz z Agatą Kornacką 
i Karolina Wiśniewska z Magdaleną Kajder wywal-
czyły trzecie lokaty. W mikście (kat. 30+) Marek Gał-
czyński ze Stobiecką wywalczyli drugie, a Tomasz 
Stopa i Janduła trzecie miejsce. Na drugim miejscu 
zakończyli rywalizację Jacek Persona i Krzysztof Pią-
tek, w deblu kat. 50+.

Ponadto w zawodach grali: Agata Kornacka, Grze-
gorz Miernik, Zbigniew Przyjemski, ale nie udało im 
się przebić do strefy medalowej.

W sobotę i niedzielę, 17-18 marca w Pabianicach od-
był się Łódzki Turniej Seniorów Li-Ning w badmintonie. 
W zawodach wzięli udział weterani suchedniowskiego 
badmintona, którzy tradycyjnie nie zawiedli i wywal-
czyli lokaty na podium. Na trzecich miejscach rywaliza-
cję ukończyli Janduła i Stobiecka w deblu w kategorii 
wiekowej 25+, Gałczyński i Stobiecka w mikście 30+ 
oraz Gałczyński i Stopa w deblu 40+. Tuż za podium, 
na czwartym miejscu ukończyły zawody Kornacka 
i Wiśniewska w deblu 25+, a Przyjemski z Kornacką 
w eliminacjach grupowych.

Najmłodsi grali w Głubczycach 
W Głubczycach od 2 do 4 marca rozegrany był turniej 

z cyklu Grand Prix w badmintonie „Silesia Cup”. Zawody 
rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: juniorów 
i młodzików młodszych. W tej pierwszej bardzo dobrze 
grał Miłosz Miernik, który w mikście z Joanną Dorawa 
dotarli do półfinału, gdzie niestety przegrali z turniejo-
wą „jedynką” Patryk Kordek/Karolina Szubert 0:2 (-6, 
-7). Ostatecznie Miłosz z Joanną wywalczyli trzecią lo-
katę.

W singlu Miłosz odpadł w rundkach finałowych, 
a w deblu nie wyszedł z grupy. Aleksandra Pająk nie 
awansowała do ćwierćfinału przegrywając z Zuzanną 
Jankowską, a w deblu z Sandrą Miler nie wyszły z grupy.

W kategorii młodzika młodszego wystąpiła liczna 
grupa najmłodszych adeptów badmintona z Suchednio-
wa. W barwach biało-niebieskich grali: Emilia Szu-
mielewicz, Alicja Więckowska, Kaja Ziółkowska, 
Mikołaj Chrzanowski, Jakub Dulemba, Szymon 
Turski, Kacper Więckowski. Był to dla nich jeden 
z pierwszych tak poważnych turniejów, więc nic dziw-
nego, że nie udało im się wyjść z grup eliminacyjnych. 
Tym bardziej, że grali z wymagającymi przeciwnikami, 
z których większość uczęszcza do klas sportowych, ale 
zdobyte doświadczenie z pewnością zaowocuje w kolej-
nych startach.

Wieści z badmintonowych kortów
Grali w Żyrakowie

W sobotę, 10 marca w Żyrakowie rozegrano Ogól-
nopolski Turniej Młodzików i Młodzików Młodszych 
w badmintonie. Nasi zawodnicy trzy razy stawali na po-
dium - drugą lokatę wywalczył debel Mikołaj Chrza-
nowski/Szymon Turski. Szymon w mikście z Ewą 
Bartłomiejczuk oraz Ewa w deblu z Yustyną Mats 
(Ukraina) zakończyli zawody na trzecich miejscach.

W kategorii młodzika młodszego Jakub Dulemba 
w singlu odpadł w eliminacjach, podobnie było w de-
blu, a w mikście z Kają Ziółkowską nie wyszli z grupy. 
Kaja w singlu nie wyszła z grupy, podobnie było w de-
blu z Emilią Szumielewicz. Emilia w singlu nie wyszła 
z grupy, podobnie w mikście z Chrzanowskim. Mikołaj 
w singlu odpadł w eliminacjach,.ale w deblu z Turskim 
dotarli do finału, gdzie przegrali z „jedynką” turnieju.

Szymon w singlu odpadł w eliminacjach, natomiast 
w mikście z Bartłomiejczuk w półfinale trafili na póź-
niejszych mistrzów M. Morawskiego/Emilię Jochacy 
i przegrali 0:2 (-9, -13). Ewa w singlu nie wyszła z gru-
py, a w deblu z Mats ponownie trafiła na późniejszych 
mistrzów Karolina Kostyra/Amelia Socha i przegrały 0:2 
(-12, -14).

W kategorii młodzików Łukasz Zolbach odpadł 
w singlu oraz w deblu, gdzie jego partnerem był Bar-
tosz Dulemba. W rywalizacji dziewcząt Urszula Mar-
kiewicz w singlu nie wyszła z grupy, a w deblu z B. Du-
lemba nie udało im się awansować do ćwierćfinału. 
Bartosz odpadł również w grach pojedynczych.

Najmłodsi na podium
W niedzielę, 18 marca w suchedniowskiej hali spor-

towej odbył się Turniej Juniorów Młodszych i Młodzików 
Młodszych w badmintonie. Bardzo dobrze spisały się 
nasze badmintonowe nadzieje. Reprezentanci Orlicza 
aż sześciokrotnie stawali na podium. W kategorii U-13 
pierwsze miejsce wywalczył mikst Mikołaj Chrzanow-
ski i Emilia Szumielewicz. Na drugim miejscu zawody 
ukończyła Ewa Bartłomiejczuk w singlu oraz debel: 
Chrzanowski/Szymon Turski i mikst E. Bartłomiej-
czuk/Szumielewicz.

Trzecie miejsca przypadły mikstowi Turski/E. Bar-
tłomiejczuk oraz deblowi Dominika Bartłomiej-
czuk/Kaja Ziółkowska. Tuż za podium, na czwartym 
miejscu uplasowali się: Jakub Dulemba/Ziółkowska, 
Dulemba/Kacper Więckowski oraz Alicja Więckow-
ska/Gabriela Winkler.

W kategorii wiekowej U-17 nie było gorzej. Bardzo 
dobrze zagrały Weronika Zięba i Oliwia Kocz, koń-
cząc grę singlową w podanej kolejności. W deblu nasze 
badmintonistki potwierdziły swoją dominację i rów-
nież stanęły na najwyższym stopniu podium. W turnie-
ju uczestniczyli jeszcze Aleksandra Pawlukiewicz, 
Andrzej Pięta i Antoni Strzelec, ale nie udało im się 
przebić do strefy medalowej.

W tym miejscu należy jeszcze odnotować bardzo do-

bry występ Kai Ziólkowskiej, która w sobotnim tur-
nieju żaków w Nadarzynie, w grze singlowej wywalczy-
ła pierwsze miejsce.

Dominika i Kaja na podium
Zakończył się jeden z największych o ile nie najwięk-

szy turniej badmintonowy na ziemi świętokrzyskiej. Od 
piątku do niedzieli 229. zawodniczek i zawodników z kil-
kunastu polskich klubów (21 z Orlicza) oraz zagranicz-
nych (Ukraina, Łotwa, Białoruś) rywalizowało o „Puchar 
Gór Świętokrzyskich”. Zawody były przeprowadzone 
w trzech kategoriach wiekowych. 

W U-11 najlepiej zagrała Dominika Bartłomiej-
czuk, która w grach pojedynczych dotarła do finału, 
w którym minimalnie przegrała z Olgą Szwarnowiec-
ką (Plesbad Pszczyna) 0:2 (-13, -12). W tej kategorii gra 
się do 15 punktów.. Ta sama zawodniczka z Pszczyny 
w półfinale wyeliminowała drugą naszą badmintonist-
kę, Kaję Ziółkowską po trzysetowej walce 1:2 (13, -12, 
-3). 

W finale „B” wystąpiła Gabriela Winkler, niestety 
w ćwierćfinale przegrała z reprezentantką Łotwy Leila 
Anna Silina 0:2 (-13, -13). Ostatecznie Dominika zajęła 
drugie miejsce, Kaja trzecie, Gabriela jedenaste.

W turnieju grali jeszcze Lena Orlikowska, Pola An-
drzejewska, Antonina Polak, Oliwia Obara, Jakub 
Dulemba, Alex Wikło, Kacper Więckowski kończąc 
rozgrywki na eliminacjach grupowych.

W kategorii U-17 w grach pojedynczych najdalej za-
szła Julia Pajek, która przegrała mecz o wejście do 
ćwierćfinału z turniejową „jedynką”. Na meczach gru-
powych turniej zakończyli: Weronika Zięba, Julia Pa-
jąk, Aleksandra Pawlukiewicz, Oliwia Kocz oraz 
Andrzej Pięta i Antoni Strzelec wśród chłopców.

W deblu Julki nie weszły do ćwierćfinału ulegając ry-
walkom w dwóch setach, a w pierwszej rundzie odpadły 
Kocz/Zięba, Pawlukiewicz z Anielą Gęsicką (Huber-
tus Zalesie Górne) oraz Pięta/Strzelec.

W kategorii U-13, w grach pojedynczych najlepiej 
zagrała Ziółkowska, ale nie udało jej się przebić do 
ćwierćfinału przegrywając z zawodniczką Hubala Bia-
łystok, Emila Szumielewicz, Dominika Bartłomiej-
czuk, Ewa Bartłomiejczuk, Alicja Więckowska, 
Gabriela Winkler oraz Jakub Dulemba, Kacper 
Więckowski, Filip Obarski, Mikołaj Chrzanowski, 
Szymon Turski nie przebrnęli eliminacji grupowych.

Najdalej zaszły w deblu Ewa Bartłomiejczuk/
Szumielewicz, które przegrały dopiero w ćwierćfina-
le z zawodniczkami ABRM Warszawa w dwóch setach. 
Pozostałe pary Dominika Bartłomiejczuk/Ziółkow-
ska, Więckowska/Winkler oraz Chrzanowski/Tur-
ski, Dulemba/Więckowski nie wyszły z grup elimi-
nacyjnych.

W grach mieszanych wystąpiło pięć par Orlicza, ale 
Więckowski/Więckowska, Chrzanowski/Szumie-
lewicz, Obarski/Dominika Bartłomiejczuk, Jakub 
Dulemba/Ziółkowska, Turski/Ewa Bartłomiejczuk 
nie przeszli pierwszej rundy.
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Dwa medale Włodarczyka
W sobotę, 24 lutego w Toruniu odbyły się 27. Halowe 

Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters. W zawo-
dach wzięło udział blisko 460. lekkoatletów, w tym ne-
stor suchedniowskiego sportu Zdzisław Włodarczyk. 
Do zawodów są dopuszczone osoby, które ukończyły 35 
rok życia.

Zdzisław Włodarczyk startował w przedziale lat 
75+ i dwukrotnie stanął na podium. Srebrny medal 
zdobył w biegu na 60 m przez płotki (14,42), a brązowy 
w skoku wzwyż (1,06). Był to jego debiut w zawodach 
halowych. Na otwartym stadionie „Zdzisiu” wywalczył 
już cztery krążki (2 srebrne i 2 brązowe). Gratulujemy!

SPORT

Izabela i Wiktoria na 
zagranicznych turniejach

W Trencinie rozgrywane były Międzynarodowe Mi-
strzostwa Słowacji w badmintonie „Yonex Slovak Open”. 
W zawodach brały udział zawodniczki Orlicza, które są 
w kadrze narodowej Wiktoria Dąbczyńska i Izabela 
Pajek.  Były to zawody bardzo mocno obsadzone, po-
nieważ grały w nich reprezentantki Tajwanu, jedenej 
z poteg w tej dyscyplinie sportu.

Izabela bardzo dobrze zagrała w deblu ze swoją part-
nerką Wiktorią Adamek, docierając do ćwierćfinału. 
W pojedynku o półfinał przegrały z reprezentantkami 
Tajlandii 0:2 (-14, -19) i zostały sklasyfikowane w prze-
dziale miejsc 5-8. W mikście Iza wspólnie z Adamem 
Szolc przegrały mecz o wejście do ćwierćfinału z parą 
z Francji 0:2 (-19, -10), co dało im miejsce w przedziale 
9-16.

Wiktoria najlepiej wypadła w grze pojedynczej, gdzie 
walczyła o wejście do ćwierćfinału. Niestety przegrała 
z Deng Joy Xuan (Honkong) 0:2 (-8, -11) i ostatecznie 
została sklasyfikowana w przedziale miejsc 9-16. W de-
blu z Aleksandrą Goszczyńską uległy parze z Tajwanu 
1:2 (10, -17, -14), a w mikście z Robertem Cybulskim po 
porywającej grze przegrali również z parą z Tajwanu 1:2 
(16, -16, -21). 

W dniach 15-18 marca badmintonistki Orlicza Wik-
toria Dąbczyńska i Izabela Pajek, reprezentowały 
Polskę w KaBal International Karvina (Czechy). W tym 
mocno obsadzonym turnieju najlepiej spisała się Wikto-
ria, która z Aleksandrą Goszczyńską dotarły do półfina-
łu, gdzie uległy parze z Tajwanu 0:2 (-7, -8).

Natomiast Izabela z Wiktorią Adamek przegrały 
o wejście do ćwierćfinału z Litwinkami 0:2 (-14, -11).

W mikście nasze zawodniczki odpadły w pierwszej 
rundzie. Wiktoria grając z Robertem Cybulskim przegrali 
z parą z Tajlandii 0:2 (-18, -16), a Izabela z Adamem Szolc 
z parą Duńską 0:2 (-14, -14).

Wiktoria grała jeszcze w singlu, ale nie dała rady 
Szwajcarce, z którą przegrała 1:2 (19, -15, -13).

Kadra Orlicza - runda wiosenna 2018

Kadra trenera Bogusława Dąbrowskiego:
MATEUSZ UBYSZ (1998 - wychowanek),  PRZEMYSŁAW BOSZCZYK (1990 - MSS-Klonówka Masłów), ROBERT BILSKI 
(1972 - Łysica Bodzentyn), PAWEŁ JARZĄB (1990 - Gród Ćmińsk), MATEUSZ SIKORA (1997 - wychowanek), MICHAŁ BA-
TOR (1991 - wychowanek), DANIEL KACZMARSKI (1985 - wychowanek), MARCIN TACIJ (1992 - GKS Nowiny), BARTOSZ 
PAJĄK (1999 - wychowanek), MAREK BANACZKOWSKI (1992 - wychowanek), KAROL ŚWITOWSKI (1998 - wychowa-
nek), GRZEGORZ SKARBEK (1985 - wychowanek), PIOTR MĄDZIK (1999 - wychowanek), PIOTR SOLNICA (1993 - Skała 
Tumlin), TOMASZ STASZEWSKI (1992 - GKS Nowiny), BARTŁOMIEJ GRABA (1999 - wychowanek), KRYSTIAN OLEJAR-
CZYK (1996 - GKS Nowiny), HUBERT JANYST (1989 - Klonówka Masłów), FILIP CZERWIŃSKI (1998 - wychowanek), 
DAMIAN KITA (1998 - wychowanek), NORBERT GRUDZIEŃ (1998 - Łysica Bodzentyn), KAMIL OLSZEWSKI (1994 - Zenit 
Chmielnik), MATEUSZ RAFALSKI (1987 - Polonia Iłża), MICHAŁ STAWIAK (1987 - Naprzód Jędrzejów).

Z zespołem pożegnali się: Adrian Solnica oraz Mateusz Tumulec, który został wypożyczony do Juventy Staracho-
wice. Przybyli: Norbert Grudzień (Łysica Bodzentyn), Przemysław Boszczyk (MSS-Klonówka Masłów), Michał Stawiak 
(Naprzód Jędrzejów).

Falstart Orlicza
Nie takiego wyniku spodziewali się suchedniowscy 

kibice po pierwszym meczu rundy wiosennej. Orlicz 
grał w Strawczynie z Lechią, która zamykała tabelę kla-
sy okręgowej po rundzie jesiennej. Gospodarze mieli na 
stanie tylko siedem punktów, a więc Orły były fawory-
tem.

Tymczasem boisko wszystko zweryfikowało. Co 
prawda więcej z gry mieli biało-niebiescy, ale to gospo-
darze trafiali do siatki. Bez większego zaangażowania 
piłkarzy, w kolejnych spotkaniach nie będzie lepiej.

Lechia Strawczyn - Orlicz 4:0 (2:0)
Mateusz Ubysz - Paweł Jarząb, Kamil Olszewski, 
Michał Stawiak, Michał Bator (62. Mateusz Sikora) 
- Piotr Mądzik,  Karol Świtowski, Hubert Janyst 
(80. Filip Czerwiński), Piotr Solnica - Tomasz Sta-
szewski, Damian Kita (62. Norbert Grudzień).

Przypominam, że pierwsza kolejka została odwołana 
ze wzgledu na pogodę, a w tej odbyły się tylko dwa spo-
tkania, w tym Orlicza. Biało-niebiescy zajmują siódme 
miejsce mając 24 punkty.
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Seniorzy na podium
W sobotę, 3 marca w suchedniowskiej hali sportowej 

odbył się 19. turniej badmintonowy z cyklu Yonex Open 
Forever Young. W zawodach wystąpiło 116. zawodni-
ków, w tym 11. reprezentantów Suchedniowa, którzy 
wywalczyli sześć medali (1 złoty, 2 srebrne, 3 brązowe).

Najlepiej zagrały Monika Janduła i Joanna Sto-
biecka w deblu, które wygrały w kategorii 25+. W tej 
samej kategorii Karolina Olejarz z Agatą Kornacką 
i Karolina Wiśniewska z Magdaleną Kajder wywal-
czyły trzecie lokaty. W mikście (kat. 30+) Marek Gał-
czyński ze Stobiecką wywalczyli drugie, a Tomasz 
Stopa i Janduła trzecie miejsce. Na drugim miejscu 
zakończyli rywalizację Jacek Persona i Krzysztof Pią-
tek, w deblu kat. 50+.

Ponadto w zawodach grali: Agata Kornacka, Grze-
gorz Miernik, Zbigniew Przyjemski, ale nie udało im 
się przebić do strefy medalowej.

W sobotę i niedzielę, 17-18 marca w Pabianicach od-
był się Łódzki Turniej Seniorów Li-Ning w badmintonie. 
W zawodach wzięli udział weterani suchedniowskiego 
badmintona, którzy tradycyjnie nie zawiedli i wywal-
czyli lokaty na podium. Na trzecich miejscach rywaliza-
cję ukończyli Janduła i Stobiecka w deblu w kategorii 
wiekowej 25+, Gałczyński i Stobiecka w mikście 30+ 
oraz Gałczyński i Stopa w deblu 40+. Tuż za podium, 
na czwartym miejscu ukończyły zawody Kornacka 
i Wiśniewska w deblu 25+, a Przyjemski z Kornacką 
w eliminacjach grupowych.

Najmłodsi grali w Głubczycach 
W Głubczycach od 2 do 4 marca rozegrany był turniej 

z cyklu Grand Prix w badmintonie „Silesia Cup”. Zawody 
rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: juniorów 
i młodzików młodszych. W tej pierwszej bardzo dobrze 
grał Miłosz Miernik, który w mikście z Joanną Dorawa 
dotarli do półfinału, gdzie niestety przegrali z turniejo-
wą „jedynką” Patryk Kordek/Karolina Szubert 0:2 (-6, 
-7). Ostatecznie Miłosz z Joanną wywalczyli trzecią lo-
katę.

W singlu Miłosz odpadł w rundkach finałowych, 
a w deblu nie wyszedł z grupy. Aleksandra Pająk nie 
awansowała do ćwierćfinału przegrywając z Zuzanną 
Jankowską, a w deblu z Sandrą Miler nie wyszły z grupy.

W kategorii młodzika młodszego wystąpiła liczna 
grupa najmłodszych adeptów badmintona z Suchednio-
wa. W barwach biało-niebieskich grali: Emilia Szu-
mielewicz, Alicja Więckowska, Kaja Ziółkowska, 
Mikołaj Chrzanowski, Jakub Dulemba, Szymon 
Turski, Kacper Więckowski. Był to dla nich jeden 
z pierwszych tak poważnych turniejów, więc nic dziw-
nego, że nie udało im się wyjść z grup eliminacyjnych. 
Tym bardziej, że grali z wymagającymi przeciwnikami, 
z których większość uczęszcza do klas sportowych, ale 
zdobyte doświadczenie z pewnością zaowocuje w kolej-
nych startach.

Wieści z badmintonowych kortów
Grali w Żyrakowie

W sobotę, 10 marca w Żyrakowie rozegrano Ogól-
nopolski Turniej Młodzików i Młodzików Młodszych 
w badmintonie. Nasi zawodnicy trzy razy stawali na po-
dium - drugą lokatę wywalczył debel Mikołaj Chrza-
nowski/Szymon Turski. Szymon w mikście z Ewą 
Bartłomiejczuk oraz Ewa w deblu z Yustyną Mats 
(Ukraina) zakończyli zawody na trzecich miejscach.

W kategorii młodzika młodszego Jakub Dulemba 
w singlu odpadł w eliminacjach, podobnie było w de-
blu, a w mikście z Kają Ziółkowską nie wyszli z grupy. 
Kaja w singlu nie wyszła z grupy, podobnie było w de-
blu z Emilią Szumielewicz. Emilia w singlu nie wyszła 
z grupy, podobnie w mikście z Chrzanowskim. Mikołaj 
w singlu odpadł w eliminacjach,.ale w deblu z Turskim 
dotarli do finału, gdzie przegrali z „jedynką” turnieju.

Szymon w singlu odpadł w eliminacjach, natomiast 
w mikście z Bartłomiejczuk w półfinale trafili na póź-
niejszych mistrzów M. Morawskiego/Emilię Jochacy 
i przegrali 0:2 (-9, -13). Ewa w singlu nie wyszła z gru-
py, a w deblu z Mats ponownie trafiła na późniejszych 
mistrzów Karolina Kostyra/Amelia Socha i przegrały 0:2 
(-12, -14).

W kategorii młodzików Łukasz Zolbach odpadł 
w singlu oraz w deblu, gdzie jego partnerem był Bar-
tosz Dulemba. W rywalizacji dziewcząt Urszula Mar-
kiewicz w singlu nie wyszła z grupy, a w deblu z B. Du-
lemba nie udało im się awansować do ćwierćfinału. 
Bartosz odpadł również w grach pojedynczych.

Najmłodsi na podium
W niedzielę, 18 marca w suchedniowskiej hali spor-

towej odbył się Turniej Juniorów Młodszych i Młodzików 
Młodszych w badmintonie. Bardzo dobrze spisały się 
nasze badmintonowe nadzieje. Reprezentanci Orlicza 
aż sześciokrotnie stawali na podium. W kategorii U-13 
pierwsze miejsce wywalczył mikst Mikołaj Chrzanow-
ski i Emilia Szumielewicz. Na drugim miejscu zawody 
ukończyła Ewa Bartłomiejczuk w singlu oraz debel: 
Chrzanowski/Szymon Turski i mikst E. Bartłomiej-
czuk/Szumielewicz.

Trzecie miejsca przypadły mikstowi Turski/E. Bar-
tłomiejczuk oraz deblowi Dominika Bartłomiej-
czuk/Kaja Ziółkowska. Tuż za podium, na czwartym 
miejscu uplasowali się: Jakub Dulemba/Ziółkowska, 
Dulemba/Kacper Więckowski oraz Alicja Więckow-
ska/Gabriela Winkler.

W kategorii wiekowej U-17 nie było gorzej. Bardzo 
dobrze zagrały Weronika Zięba i Oliwia Kocz, koń-
cząc grę singlową w podanej kolejności. W deblu nasze 
badmintonistki potwierdziły swoją dominację i rów-
nież stanęły na najwyższym stopniu podium. W turnie-
ju uczestniczyli jeszcze Aleksandra Pawlukiewicz, 
Andrzej Pięta i Antoni Strzelec, ale nie udało im się 
przebić do strefy medalowej.

W tym miejscu należy jeszcze odnotować bardzo do-

bry występ Kai Ziólkowskiej, która w sobotnim tur-
nieju żaków w Nadarzynie, w grze singlowej wywalczy-
ła pierwsze miejsce.

Dominika i Kaja na podium
Zakończył się jeden z największych o ile nie najwięk-

szy turniej badmintonowy na ziemi świętokrzyskiej. Od 
piątku do niedzieli 229. zawodniczek i zawodników z kil-
kunastu polskich klubów (21 z Orlicza) oraz zagranicz-
nych (Ukraina, Łotwa, Białoruś) rywalizowało o „Puchar 
Gór Świętokrzyskich”. Zawody były przeprowadzone 
w trzech kategoriach wiekowych. 

W U-11 najlepiej zagrała Dominika Bartłomiej-
czuk, która w grach pojedynczych dotarła do finału, 
w którym minimalnie przegrała z Olgą Szwarnowiec-
ką (Plesbad Pszczyna) 0:2 (-13, -12). W tej kategorii gra 
się do 15 punktów.. Ta sama zawodniczka z Pszczyny 
w półfinale wyeliminowała drugą naszą badmintonist-
kę, Kaję Ziółkowską po trzysetowej walce 1:2 (13, -12, 
-3). 

W finale „B” wystąpiła Gabriela Winkler, niestety 
w ćwierćfinale przegrała z reprezentantką Łotwy Leila 
Anna Silina 0:2 (-13, -13). Ostatecznie Dominika zajęła 
drugie miejsce, Kaja trzecie, Gabriela jedenaste.

W turnieju grali jeszcze Lena Orlikowska, Pola An-
drzejewska, Antonina Polak, Oliwia Obara, Jakub 
Dulemba, Alex Wikło, Kacper Więckowski kończąc 
rozgrywki na eliminacjach grupowych.

W kategorii U-17 w grach pojedynczych najdalej za-
szła Julia Pajek, która przegrała mecz o wejście do 
ćwierćfinału z turniejową „jedynką”. Na meczach gru-
powych turniej zakończyli: Weronika Zięba, Julia Pa-
jąk, Aleksandra Pawlukiewicz, Oliwia Kocz oraz 
Andrzej Pięta i Antoni Strzelec wśród chłopców.

W deblu Julki nie weszły do ćwierćfinału ulegając ry-
walkom w dwóch setach, a w pierwszej rundzie odpadły 
Kocz/Zięba, Pawlukiewicz z Anielą Gęsicką (Huber-
tus Zalesie Górne) oraz Pięta/Strzelec.

W kategorii U-13, w grach pojedynczych najlepiej 
zagrała Ziółkowska, ale nie udało jej się przebić do 
ćwierćfinału przegrywając z zawodniczką Hubala Bia-
łystok, Emila Szumielewicz, Dominika Bartłomiej-
czuk, Ewa Bartłomiejczuk, Alicja Więckowska, 
Gabriela Winkler oraz Jakub Dulemba, Kacper 
Więckowski, Filip Obarski, Mikołaj Chrzanowski, 
Szymon Turski nie przebrnęli eliminacji grupowych.

Najdalej zaszły w deblu Ewa Bartłomiejczuk/
Szumielewicz, które przegrały dopiero w ćwierćfina-
le z zawodniczkami ABRM Warszawa w dwóch setach. 
Pozostałe pary Dominika Bartłomiejczuk/Ziółkow-
ska, Więckowska/Winkler oraz Chrzanowski/Tur-
ski, Dulemba/Więckowski nie wyszły z grup elimi-
nacyjnych.

W grach mieszanych wystąpiło pięć par Orlicza, ale 
Więckowski/Więckowska, Chrzanowski/Szumie-
lewicz, Obarski/Dominika Bartłomiejczuk, Jakub 
Dulemba/Ziółkowska, Turski/Ewa Bartłomiejczuk 
nie przeszli pierwszej rundy.
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sPort - rekreAcjA

W niedzielę 11 marca tuż po 13.00 spod hali 
sportowo-rehabilitacyjnej w Suchedniowie 
z udziałem około 300 pań wyruszył IV Bieg Kobiet 
Nie Cyckamy się z Rakiem. 

Sygnał do startu dał burmistrz Cezary Błach, 

po czym panie miały do pokonania dystans pięciu 
kilometrów. Jako pierwsza, z czasem 19 minut 45 
sekund, na mecie pojawiła się Klaudia Kotań-

Nie cyckały się z rakiem  już po raz czwarty

ska ze Skarżyska-Kamiennej, na drugim miejscu 
była Maria Pytel, a na trzecim Wioletta Kier-
czyńska.

Na mecie wszystkie panie otrzymały pamiąt-
kowe medale, słodki poczęstunek oraz goździki 

od organizatorów. Były też upominki ufundowa-
ne przez sponsorów, które losował Bartek Orze-
chowski. Uwagę zwracały cudne stroje i ma-

kijaże dopasowane do pięknej, wiosennej aury 
tego dnia.

W tym dniu wolontariusze przeprowadzili 
zbiórkę publiczną na rzecz Fundacji.

Na miejscu można było skorzystać z porad spe-

cjalistów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 
w Kielcach. Panie mogły wykonać na miejscu ba-
dania cytologiczne.

Organizatorem II Suchedniowskiego Biegu 
Kobiet była Grupa Biegający Suchedniów, Świę-
tokrzyskie Stowarzyszenie Biegaczy sieBIEGA 
i Urząd Miasta i Gminy Suchedniów.

Jacenty Kita


